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KORT BEGRUNDELSE

EMPL-Udvalgets høring om groundhandling-ydelser den 31. maj 2012 havde deltagelse af 
repræsentanter fra fagforbund, lufthavnsoperatører, luftfartselskaber og Kommissionen. Der 
er taget hensyn til resultaterne i nærværende udtalelse. 

Groundhandling-ydelser er af afgørende vigtighed for en problemfri afvikling af luftfarten. 
Der findes 11 kategorier af groundhandling-ydelser: (1) administrativ groundhandling og 
overvågning, (2) passagerbetjening, (3) bagagehåndtering, (4) fysisk håndtering af fragt og 
post, (5) forpladshandling, (6) rengøring og servicering af fly, (7) brændstof- og 
oliepåfyldning, (8) luftfartøjsvedligeholdelse, (9) operationel assistance og administration af 
flybesætninger, (10) overfladetransport og (11) catering. I øjeblikket er det tilladt at begrænse 
markedsadgangen til kategorierne 3, 4, 5 og 7. 

Groundhandling-ydelsernes relevans
Ifølge Kommissionen er omsætningen inden for groundhandling på omkring 50 mia. EUR på 
verdensplan1. Det anslås, at sektoren beskæftiger mindst 60 000 personer i Europa2.

Liberaliseringen i 1996 og dens følger
Ordføreren har i 1996 og 2008 affattet udtalelser om groundhandling-ydelser. I 1996 vedtog 
Europa-Parlamentet og Rådet direktiv 96/67/EF. Det havde til formål at åbne markedet for 
groundhandling-ydelser og give mulighed for større konkurrence. Ecory-undersøgelsen, som 
Kommissionen citerer fra flere gange, kommer til den konklusion, at den første åbning af 
markedet har medført, at jobsikkerheden er blevet mindre, og at antallet af kortfristede 
arbejdskontrakter er steget.3 Desuden har halvdelen af fagforbundene i EU påpeget, at 
lønudviklingen inden for groundhandling-ydelser ligger under inflationsniveauet og den 
gennemsnitlige løntilvækst4 Personaleudgifter udgør ca. 75 % af produktionsomkostningerne 
til groundhandling-ydelser.
 Ifølge Kommissionen er luftfartselskabernes omkostninger blevet reduceret betydeligt 5 For 
dem udgør groundhandling-ydelserne 5-12 % af driftsomkostningerne.6

Liberaliseringsplaner i 2012, der skal mindske forsinkelser
Den 1. december 2012 fremlagde Kommissionen udkastet til en forordning for 
groundhandling-ydelser, som skal erstatte direktiv 96/67/EF. Forordningen har til formål at 
mindske forsinkelser og forbedre kvaliteten af tjenesteydelserne for passagererne. For at nå 
dette mål agter Kommissionen at liberalisere markedet for groundhandling-ydelser yderligere 
ved at tillade markedsadgang for mindst én yderligere, tredje, uafhængig handling-
virksomhed. 

Groundhandling-ydelser er ikke nogen central årsag til forsinkelser 

                                               
1 Udkast til forordning KOM (2011) 824, begrundelsen s. 2.
2 Udkast til forordning KOM (2011) 824, begrundelsen s. 2.3 Ecorys undersøgelse af 21. december 2007: Social developments in the EU air transport: A study of 
developments in employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, s. 56.4Ecorys undersøgelse af 21. december 2007: Social developments in the EU air transport: A study of 
developments in employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, s. 56.
5 Kommissionens rapport af 24.1.2007 om groundhandling-ydelser.
6 Udkast til forordning KOM (2011) 824, begrundelsen s. 2.
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Ordføreren bestrider på det kraftigste Kommissionens påstand om, at tre ud af 
fire forsinkelser skyldes groundhandling-ydelser. Ordføreren har pålidelige oplysninger – i 
hvert fald fra tyske lufthavne – der indikerer, at groundhandling-ydelserne kun er ansvarlige 
for en meget ringe og i visse tilfælde ubetydelig andel af forsinkelserne. Procentvis er der tale 
om mellem 0,6 % og 4 %. 

I et svar på en skriftlig forespørgsel fra ordføreren gjorde EU's transportkommissær Kallas det 
klart, at Kommissionen ikke havde nogen data fra hverken EU eller medlemsstaterne om 
forsinkelser, der specielt skyldtes groundhandling-ydelser. Ordføreren er derfor uenig i 
Kommissionens valg af en forordning som juridisk ramme for forslagene. Ordføreren mener, 
at dette berøver medlemsstaterne den nødvendige handlefrihed. 

Afvisning af liberaliseringen
Ordføreren afviser kategorisk en yderligere liberalisering. Markedet for groundhandling-
ydelser har allerede nået et højt produktivitetsniveau. Procesoptimeringen er stort set afsluttet. 
Mange udbydere har allerede nu kun et ringe overskud. 

Under disse forhold vil tilladelse af yderligere leverandører føre til, at 
personaleomkostningerne vil blive sænket som følge af det øgede pristryk, hvorfor det vil gå 
direkte ud over medarbejderne. Resultaterne af den sidste liberalisering viser, at dette må 
forhindres. Det er ikke rimeligt, at lønningerne inden for sektoren med groundhandling-
ydelser falder yderligere, og at endnu flere fastansættelser ændres til tidsbegrænsede 
kontrakter. Groundhandling-medarbejdere har ansvar for luftfartssikkerheden gennem 
opretholdelse af den tekniske sikkerhed og afværgelse af risikoen for terrorisme.  

Det er i modstrid med befolkningens sikkerhedsmæssige interesser at øge presset på de 
ansattes ansættelsesforhold og tvinge dem ud i prekære arbejdsforhold. Målet om en 
forbedring af kvaliteten nås ikke gennem løndumping.  Eksisterende standarder, problemfrie 
processer og personalets høje motivation bringes i fare. 

Overførselsgarantier
Med artikel 12 i Kommissionens forslag fastslås det, at personale inden for groundhandling-
ydelser kan tildeles overførselsgarantier og beskyttende rettigheder. Dette har til formål at 
dæmpe følgerne af en yderligere liberalisering. Ordføreren hilser denne tilgang velkommen. 
Hvis det imidlertid, på trods af den kraftige modstand skulle komme til en liberalisering, skal 
den vage mulighed ændres til en forpligtelse. Forpligtelsen skal være udformet med 
vidtgående beskyttende rettigheder og garantere et maksimalt kvalitets- og sikkerhedsniveau. 
Disse krav er grundlaget for ordførerens ændringsforslag.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

der henviser til Den Europæiske Unions 
Domstols dom af 14. juli 2005 i sag C-
386/03 Kommissionen mod Tyskland1 og 
sag C-460/02 Kommissionen mod Italien,
__________________
1 [2005], I-6947. 

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne 
kan kræve overtagelse af medarbejdere ved
en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
tydeliggøre reglerne for overtagelse af 
medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende ansættelses-
og arbejdsvilkår.

(17) Det bør præciseres og sikres hvordan
medlemsstaterne lovligt og uden 
tvetydighed kan kræve overtagelse af 
medarbejdere ved udskiftning af en 
leverandør af groundhandling-ydelser.
Manglende personalekontinuitet har en 
skadelig virkning på groundhandling-
ydelsernes kvalitet. Det er derfor
nødvendigt omgående at tydeliggøre og 
om nødvendigt ændre reglerne for
overførsel af medarbejdere gennem 
tilsvarende anvendelse af direktiv 
2001/23/EF om overførsel af virksomheder
i samråd med arbejdsmarkedets parter, så 
medlemsstaterne har mulighed for at sikre 
passende ansættelses- sikkerheds- og 



PE491.100v02-00 6/22 AD\912854DA.doc

DA

arbejdsvilkår samt beskyttelse af 
arbejdstagernes rettigheder og høje 
arbejdsstandarder. Det anbefales 
medlemsstaterne ikke at tillade opsigelse 
på baggrund af økonomiske, tekniske 
eller organisatoriske årsager i denne 
forbindelse.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Bestemmelserne i denne forordning 
bør sikre passende sikkerhedsniveauer, 
således at store personaleudskiftninger og 
et stort antal kontrakter med 
underleverandører ikke skaber fare for 
sikkerhedsstandarderne.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Lovgiveren bør sikre, at 
medlemsstaterne kan henstille til at 
medarbejderne overflyttes ved skift af 
leverandør af groundhandling-ydelser, 
hvortil der er begrænset adgang.

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne forpligter lufthavnsoperatørerne eller -brugerne til at overtage de 
ansatte, vil denne løsning ikke alene bidrage til en forbedret kvalitet af groundhandling-
ydelserne, men også til en forøgelse af konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 28
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for servicekvaliteten.
Der bør derfor fastlægges minimumskrav 
til uddannelse for at sikre kvaliteten af de 
udførte opgaver med hensyn til 
pålidelighed, resiliens og sikkerhed og for 
at skabe lige vilkår blandt operatørerne.

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for servicekvaliteten
og driftsikkerheden. En kompetent EU-
institution bør i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, lufthavnsoperatører og 
arbejdsmarkedets parter opstille ambitiøse 
minimumsstandarder for at sikre den 
højest mulige kvalitet for uddannelse og 
træning af medarbejdere i 
groundhandling-sektoren. Disse 
standarder bør regelmæssigt opdateres og 
udvikles med henblik på at bidrage til
kvaliteten af de udførte opgaver med 
hensyn til pålidelighed, resiliens og 
sikkerhed og for at skabe lige vilkår blandt 
operatørerne. Så længe der ikke leves op 
til de krævede standarder i en lufthavn, 
skal godkendelsen af de pågældende 
leverandører suspenderes, tilbagekaldes 
eller tilbageholdes, indtil den fornødne 
standard er opnået igen. Hvad angår 
detaljerne for supplerende 
lufthavnsspecifik uddannelse, bør 
varigheden af denne uddannelse være på 
mindst 5 dage.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Med henblik på at forbedre 
arbejdsvilkårene for bagagepersonalet bør 
grænserne for den maksimalt tilladte 
bagagevægt reduceres yderligere, især når 
bagagen håndteres manuelt. Når bagagen 
håndteres manuelt bør vægten af de 
enkelte stykker bagage også være tydeligt 
angivet ved hjælp af et 
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bagagemærkningssystem, der inddeler 
bagagen i forskellige vægtklasser.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer groundhandling-
ydelser.

(31) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
ansatte i virksomheder, der leverer 
groundhandling-ydelser, har et passende 
socialt beskyttelsesniveau samt rimelige 
arbejdsvilkår, hvilket også bør sikres i 
tilfælde af underleverandører og 
tjenesteydelseskontrakter. Hvis de 
ansvarlige myndigheder i en medlemsstat 
konstaterer huller i beskyttelsen eller 
overtrædelser af reglerne, kan 
godkendelsen af de pågældende 
leverandører suspenderes, tilbagekaldes 
eller tilbageholdes, indtil den fornødne 
standard er opnået igen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31 a) Arbejde forbundet med håndtering 
af bagage kan skabe fare for, at de ansatte 
tidligt i deres arbejdsliv bliver nedslidte, 
og derfor giver denne forordning 
medlemsstaterne mulighed for at indføre 
national lovgivning med henblik på at 
forbedre arbejdsvilkårene.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 12 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i 
forbindelse med overførsel af personale til 
tjenesteydelser, der er underlagt 
markedsadgangsbegrænsninger

Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i 
forbindelse med overførsel af personale

Ændringsforslag10

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder kun anvendelse på 
groundhandling-ydelser, for hvilke 
medlemsstaten har begrænset antallet af 
leverandører i henhold til artikel 6 eller 14.

1. Denne artikel finder kun anvendelse på 
groundhandling-ydelser, for hvilke 
medlemsstaten har begrænset antallet af 
leverandører i henhold til artikel 6 eller 14.
Medlemsstaterne bør på baggrund af den 
nuværende forordning undersøge i 
detaljer om der forudses begrænsning af 
konkurrencen for andre sektorer. 

Ændringsforslag11

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse
ydelser, de rettigheder, de ville have været
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, eller hvis en leverandør ophører 
med at levere groundhandling-ydelser til 
en lufthavnsbruger, eller hvis en egen-
handling-lufthavnsbruger indstiller egen-
handlingen, skal medlemsstaterne kræve, 
at de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser eller egen-handling-
lufthavnsbrugere, som efterfølgende 
leverer disse ydelser, giver de 
medarbejdere, der tidligere blev ansat til at 
levere disse ydelser, de rettigheder, de ville 
have været berettigede til, hvis der var sket 
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en overførsel, jf. Rådets direktiv 
2001/23/EF. Artikel 4, stk. 1, 2. punktum, i 
direktiv 2001/23/EF finder ingen 
anvendelse på de i 1. punktum i dette 
stykke nævnte tilfælde. En opsigelse på 
baggrund af økonomiske, tekniske eller 
organisatoriske årsager er ikke tilladt.

Ændringsforslag12

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Disse rettigheder omfatter 
anvendelsen af almengyldige kollektive 
aftaler eller aftaler, som er sædvanlige 
inden for en branche i henhold til 
konventionerne i medlemsstaterne. 

Ændringsforslag13

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2 til de ansatte hos den tidligere 
leverandør, der er involveret i levering af
ydelser, som den tidligere leverandør
mistede tilladelsen til, og som frivilligt 
accepterer at blive ansat af de(n) nye 
leverandør(er).

3. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2 til de ansatte hos den tidligere 
leverandør, inklusive egen-handling-
lufthavnsbrugere, der er involveret i 
levering af groundhandling-ydelser, som 
den tidligere leverandør ophører med at 
levere eller som den tidligere leverandør 
mistede tilladelsen til, og som frivilligt 
accepterer at blive ansat af de(n) nye 
leverandør(er) eller den nye egen-
handling-lufthavnsbruger.
Omkostningerne forbundet med en 
afskedigelsesplan for afgående 
medarbejdere oppebæres af 
luftfartselskaberne proportionelt i forhold 
til deres trafikandel hos den tidligere 
leverandør.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2, således at det skal stå i forhold til 
den aktivitetsmængde, der rent faktisk 
overføres til de øvrige leverandører/den 
anden leverandør.

udgår

Begrundelse

Kommissionen søger i artikel 12, stk. 4, at udvande anvendelsen af direktiv 2001/23/EF ved at 
indføre et forbehold for proportionalitet. Overførselsgarantierne, som Kommissionen stiller 
arbejdstagerne i udsigt som kompensation for liberaliseringen, skal være forpligtende og 
vidtgående. Ellers bliver modydelserne en narresut. Derfor ønsker ordføreren, at anvendelsen 
af dette forbehold slettes.  

Ændringsforslag15

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en medlemsstat stiller krav som 
anført i stk. 2, skal udbudsdokumenterne 
til udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
indeholde en liste over de berørte ansatte 
samt detaljerede oplysninger om deres 
kontraktmæssige rettigheder, og på hvilke 
betingelser de ansatte anses for at være 
tilknyttet de pågældende ydelser.

5. Udbudsdokumenterne til 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10,
skal indeholde en liste over de berørte 
ansatte samt detaljerede oplysninger om 
deres kontraktmæssige rettigheder og om,
på hvilke betingelser de ansatte anses for at 
være tilknyttet de pågældende ydelser.
Personale og tillidsrepræsentanter skal 
have adgang til disse lister.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Såfremt en leverandør af 
groundhandling-ydelser ophører med til 
en lufthavnsbruger at levere 

udgår
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groundhandling-ydelser, der udgør en 
betydelig del af denne leverandørs 
groundhandling-aktiviteter i tilfælde, der 
ikke er omfattet af stk. 2, og såfremt en 
egen-handling-lufthavn beslutter at 
ophøre med egen-handling, kan 
medlemsstaterne kræve af den eller de 
leverandører af groundhandling-ydelser 
eller egen-handling-lufthavnsbrugeren, 
som efterfølgende leverer disse 
groundhandling-ydelser, at tildele 
medarbejdere, der tidligere blev ansat for 
at levere disse tjenesteydelser, de 
rettigheder, som de ville have været 
berettiget til, hvis der havde været en 
overførsel i den forstand, der er 
omhandlet i Rådets direktiv 2001/23/EF.

Begrundelse

Artikel 12 bør forenkles ved, at alle tre tilfælde (leverandøren mister sin tilladelse, 
leverandøren indstiller sine groundhandling-ydelser, egen-handling-brugere indstiller 
groundhandling-ydelserne) behandles samlet i artikel 12, stk. 2. Derved kan artikel 12, stk. 6, 
udgå.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 6 til ansatte hos den tidligere 
leverandør, som er involveret i levering af 
groundhandling-ydelser, som den 
tidligere leverandør ophører med at 
levere, og som frivilligt indvilliger i at 
blive ansat hos den eller de nye 
leverandører eller den nye egen-handling-
lufthavnsbruger.

udgår

Begrundelse

Artikel 12 bør forenkles ved, at alle tre tilfælde (leverandøren mister sin tilladelse, 
leverandøren indstiller sine groundhandling-ydelser, egen-handling-brugere indstiller 
groundhandling-ydelserne) behandles samlet i artikel 12, stk. 2. Derved kan artikel 12, stk. 6, 
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udgå, og det samme gælder artikel 12, stk. 7, da indholdet automatisk re omfattet af artikel 
12, stk. 3. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 6 til ansatte hos egen-handling-
lufthavnsbrugeren, som er involveret i 
levering af groundhandling-ydelser, som 
egen-handling-lufthavnsbrugeren 
beslutter at ophører med at egen-handle, 
og som frivilligt indvilliger i at blive ansat 
hos den eller de nye leverandører eller 
den nye egen-handling-lufthavnsbruger.

udgår

Begrundelse

Artikel 12 bør forenkles ved, at alle tre tilfælde (leverandøren mister sin tilladelse, 
leverandøren indstiller sine groundhandling-ydelser, egen-handling-brugere indstiller 
groundhandling-ydelserne) behandles samlet i artikel 12, stk. 2. Derved kan artikel 12, stk. 6, 
udgå, og det samme gælder artikel 12, stk. 7 og 8, da indholdet automatisk er dækket af 
artikel 12, stk. 3.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 6, så det svarer til omfanget af den 
aktivitet, der reelt overføres til den nye 
leverandør eller egen-handling-
lufthavnbruger.

udgår

Begrundelse

Kommissionen søger i artikel 12, stk. 9, at udvande anvendelsen af direktiv 2001/23/EF ved at 
indføre et forbehold for proportionalitet. Overførselsgarantierne, som Kommissionen stiller 
arbejdstagerne i udsigt som kompensation for liberaliseringen, skal være forpligtende og 
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vidtgående. Ellers bliver modydelserne en narresut. Derfor ønsker ordføreren, at anvendelsen 
af dette forbehold slettes.  

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10 a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
løndumping forhindres, ikke alene for de 
fastansatte groundhandling-
medarbejdere, men også i tilfælde af 
overført personale, med henblik på at 
sikre tilstrækkelige sociale standarder og 
forbedre kvaliteten af groundhandling-
ydelserne;

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10 b. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne sikrer, at der forefindes 
tilstrækkelig social beskyttelse for det 
personale, der er ansat til at levere disse 
ydelser.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 10 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10 c. Som en stødpude over for eventuelle 
skadelige virkninger af liberaliseringen af 
groundhandling-sektoren skal 
lufthavnsforvaltningsorganerne fastsætte 
og håndhæve bindende 
minimumstandarder for servicekvalitet af 
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hensyn til en sikker, pålidelig og effektiv 
drift.

Ændringsforslag23

Forslag til forordning
Artikel 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om.

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er
nødvendige for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger eller har ansøgt
om. Individuelle krav til kvalifikationer, 
erhvervserfaring og anciennitet fastsættes 
og begrundes for hver lufthavn af 
medlemsstatens kompetente myndigheder 
i samarbejde med lufthavnsoperatøren og 
de berørte arbejdsmarkedsparter. De 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne overvåger efterlevelsen 
af disse krav. Derudover fastsættes der 
generelle uddannelsesstandarder for 
groundhandling-personale på EU-plan af 
en kompetent EU-institution i samarbejde 
med de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, lufthavnsoperatørerne 
og arbejdsmarkedets parter. Såfremt der 
udarbejdes europæiske 
minimumsstandarder vedrørende 
uddannelse og efteruddannelse, 
gennemfører og overvåger 
medlemsstaterne disse standarder for at 
sikre en så høj sikkerhedsstandard som 
muligt i hele Europa.

Ændringsforslag24

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandører og egen-handling-brugere 1. Leverandører og egen-handling-brugere 
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sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i specifik og periodisk uddannelse, 
så de kan udføre de opgaver, de får pålagt.

sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i faglig og periodisk uddannelse,
som er harmoniseret på EU-niveau, så de 
kan udføre de opgaver, de får pålagt, og 
med henblik på at forebygge ulykker og 
skader. En kompetent EU-institution bør i 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, 
lufthavnsoperatører og arbejdsmarkedets 
parter fastsætte ambitiøse og bindende 
minimumsstandarder for at sikre den 
højest mulige kvalitet for uddannelse og 
træning af medarbejdere i 
groundhandling-sektoren. Disse 
standarder bør regelmæssigt opdateres og 
udvikles med henblik på at bidrage til 
kvaliteten af de udførte opgaver med 
hensyn til pålidelighed, resiliens og 
sikkerhed og for at skabe lige vilkår 
blandt operatørerne. De kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne 
kontrollerer overholdelsen af 
standarderne for almen og faglig 
uddannelse på hensigtsmæssig vis. Indtil 
de fornødne standarder opfyldes i den 
enkelte lufthavn suspenderes, 
tilbagekaldes eller tilbageholdes 
godkendelsen af de pågældende 
leverandører. Denne procedure tjener til 
at opretholde sikkerheden i den 
europæiske lufttrafik. Periodisk 
uddannelse bekostet af den pågældende 
leverandør af groundhandling-ydelser 
eller egen-handling-lufthavnsbrugerne 
kan være påkrævet. 

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i mindst to dages uddannelse af 

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal
jævnligt deltage i teoretisk og praktisk 
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relevans for de opgaver, de får pålagt. Alle 
medarbejdere skal deltage i den relevante 
uddannelse, når de tiltræder et nyt job,
eller når de får pålagt en ny opgave.

grunduddannelse, samt uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt. De 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne fastlægger i samarbejde 
med de pågældende lufthavnsoperatører 
og arbejdsmarkedsparter detaljerne for 
supplerende lufthavnsspecifik 
uddannelse, samt hyppigheden og den 
respektive minimumsvarighed af denne 
uddannelse. Beståelse af en praktisk og en 
teoretisk prøve er dokumentation for, at 
der er opnået de relevante færdigheder og 
kundskaber. Udgifterne til uddannelsen 
betales alene af arbejdsgiverne. Alle 
medarbejdere skal deltage i den relevante 
uddannelse, inden de tiltræder et nyt job 
eller starter på en ny opgave, de har fået 
pålagt.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er relevant for den pågældende
groundhandling-aktivitet, skal 
uddannelsen mindst dække:

3. Prøvernes og kursernes specifikke 
indhold samt deres korrekte 
gennemførelse harmoniseres på EU-
niveau og reguleres og kontrolleres af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Hvor det er relevant for
de pågældende groundhandling-
aktiviteter, skal uddannelsen og prøverne
mindst dække:

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) funktionsuddannelse i 
passagerbetjening, herunder uddannelse i 
passagerindstigning, brouddannelse og 
passagerinformation og -bistand i 
overensstemmelse med forordningerne

(g) funktionsuddannelse i 
passagerbetjening med fokus på 
passagerer med særlige behov, især 
bevægelseshæmmede og handicappede; 
herunder uddannelse i passagerindstigning, 
brouddannelse og passagerinformation og -
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(EF) nr. 261/2004 og (EF) nr. 1107/2006 bistand i overensstemmelse med 
forordningerne (EF) nr. 261/2004 og (EF) 
nr. 1107/2006

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) nødforanstaltninger og 
beredskabsforvaltning

(n) nødforanstaltninger, førstehjælpskurser
og beredskabsforvaltning

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – litra p a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(pa) foranstaltninger til at beskytte 
medarbejdere, der arbejder med 
groundhandling-ydelser mod 
sundhedsrisici, der typisk forekommer i 
forbindelse med deres arbejde.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om forordningens 
gennemførelse. Rapporten skal især 
vurdere enhver form for betydelig 
indvirkning på kvaliteten af 
groundhandling-ydelser og ansættelses- og 
arbejdsvilkårene. Rapporten omfatter
følgende indikatorer og kriterier for en 

1. Senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om forordningens 
gennemførelse. Rapporten skal især 
vurdere indvirkningen på kvaliteten af 
groundhandling-ydelser samt ansættelses-
og arbejdsvilkårene. Rapporten undersøger
følgende indikatorer og kriterier:
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stikprøve af lufthavne:

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) minimumskvalitetsstandarder for 
groundhandling-virksomheder

(l) minimumskvalitetsstandarder for 
groundhandling-virksomheder i hver 
enkelt lufthavn i EU for de 11 kategorier 
af ydelser, og kontrol af sammenhængen 
mellem forsinkelser, der skyldes 
groundhandling-ydelser, og 
minimumskvalitetsstandarder

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) oplysninger om uddannelse (m) uddannelsesniveau for faglig og 
supplerende uddannelse på baggrund af 
de i artikel 34, stk. 3, litra a) til q) angivne 
områder, og kontrol af sammenhængen 
mellem forsinkelser, der skyldes 
groundhandling-ydelser, og 
uddannelsesniveauet

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra n 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) overførsel af medarbejdere og 
virkningen heraf på 
medarbejderbeskyttelsen

(n) overførsel af medarbejdere og 
virkningen heraf på 
medarbejderbeskyttelsen, især antallet af 
overførte medarbejdere i forbindelse med 
udskiftning af leverandør af 
groundhandling-ydelser, antallet af 
frivilligt fratrædende medarbejdere i 
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forbindelse med udskiftning af leverandør 
af groundhandling-ydelser samt 
lønudviklingen for overførte 
medarbejdere og antallet af arbejdsretlige 
sager i forbindelse med overførsler.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 39 - stk. 1 - litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o) beskæftigelse og arbejdsvilkår i 
groundhandling-sektoren.

(o) beskæftigelse og arbejdsvilkår i 
groundhandling-sektoren, især 
lønudviklingen sammenlignet med 
udviklingen i priserne for 
groundhandling og sammenlignet med 
produktivitetsudviklingen for 
groundhandling-ydelser i lufthavne 
samlet set og for ydelser leveret af den 
enkelte leverandør af groundhandling-
ydelser.

Begrundelse

Rapporten skal allerede fremlægges efter tre år, så det er muligt at opdage forordningens 
negative indvirkninger på et tidligt tidspunkt. Indsnævringen til „betydelige“ indvirkninger 
åbner for et for stort fortolkningsspektrum. Indikatorerne skal præciseres for at opnå 
pålidelige oplysninger om sammenhængen mellem groundhandling-ydelser og forsinkelser. 

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra o a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o a) forbindelse mellem forsinkelser, der 
skyldes groundhandling-ydelser, og 
utilstrækkelige 
minimumskvalitetsstandarder.
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På basis af denne rapport kan 
Kommissionen beslutte, om en revision af 
forordningen er nødvendig.

3. På basis af denne rapport kan 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
Europa-Parlamentet beslutte, om en 
revision af forordningen er nødvendig.

Begrundelse

I artikel 39, stk. 3, forsøger Kommissionen at fastsætte, at den har eneretten til at afgøre, 
hvorvidt det er nødvendigt med en revision af forordningen. Europa-Parlamentet skal 
inddrages tæt i dette spørgsmål.

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold for anvendelsen af denne 
forordning og under hensyntagen til de
øvrige bestemmelser i EU-lovgivningen 
kan medlemsstaterne træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at 
beskytte arbejdstagernes rettigheder.

Medlemsstaterne sikrer ved lov, at de 
ansatte i virksomheder, der leverer 
groundhandling-ydelser for tredjemand 
eller egen-handling-ydelser, har et 
passende socialt beskyttelsesniveau samt 
rimelige arbejdsvilkår, hvilket også bør 
sikres i tilfælde af underleverandører og 
tjenesteydelseskontrakter. Hvis 
kompetente myndigheder i medlemsstaten 
konstaterer, at der ikke leves op til de
krævede standarder i en lufthavn, 
suspenderes, tilbagekaldes eller 
tilbageholdes godkendelsen af de 
pågældende leverandører, indtil den 
fornødne standard er opnået igen.
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