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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto 2012 m. gegužės 31 d. surengtame klausyme dėl 
antžeminių paslaugų dalyvavo profesinių sąjungų, oro uosto naudotojų, oro transporto 
bendrovių ir Europos Komisijos atstovai. Rezultatai apžvelgiami šiame dokumente.

Antžeminės paslaugos yra itin svarbios, kad oro uosto veikla būtų vykdoma be trukdžių. Yra 
vienuolika antžeminių paslaugų kategorijų: 1) oro uoste teikiamos administracinės ir 
priežiūros paslaugos; 2) keleivių aptarnavimas; 3) bagažo tvarkymas; 4) krovinių ir pašto 
tvarkymas; 5) orlaivio stovėjimo vietoje teikiamos paslaugos; 6) orlaiviams teikiamos 
paslaugos; 7) su degalais ir tepalais susijusios paslaugos; 8) orlaivio techninė priežiūra; 9)
skrydžių paslaugos ir įgulos administravimas; 10) antžeminio transporto paslaugos; 11. 
aprūpinimas maistu ir gėrimais. Šiuo metu ribojamas patekimas į rinką teikiant 3, 4, 5 ir 7 
kategorijose nurodytas paslaugas.

Antžeminių paslaugų svarba
Remiantis Europos Komisijos duomenimis, apyvarta antžeminių paslaugų srityje visame 
pasaulyje siekia apie 50 mlrd. EUR.1 Manoma, kad šiame sektoriuje Europoje dirbančių 
asmenų skaičius siekia bent 60 000.2

1996 m. mažiau griežtos nuostatos ir jų poveikis
Nuomonės referentas 1996 m. ir 2008 m. parengė nuomones dėl antžeminių paslaugų.
1996 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 96/67/EB. Direktyva siekiama 
atverti antžeminių paslaugų rinką ir joje skatinti daugiau konkurencijos. Europos Komisijos 
daug kartų cituotame ECORYS tyrime prieinama prie išvados, kad pirmą kartą atvėrus rinką 
sumažėjo garantijos dėl darbo vietų ir padidėjo laikinųjų sutarčių skaičius.3 Be to, pusė 
profesinių sąjungų ES pabrėžė, kad darbo užmokesčio kitimo tvarka atsilieka nuo infliacijos ir 
darbo užmokesčio augimo vidurkio.4 Išlaidos personalui sudaro apie 75 proc. antžeminių 
paslaugų teikimo sąnaudų. Remiantis Komisijos duomenimis, oro transporto bendrovės 
patiria daug mažiau išlaidų.5 Jų veiklos sąnaudų dalis, tenkanti antžeminėms paslaugoms, 
siekia 5–12 proc.6

2012 m. planai sušvelninti nuostatas dėl vėlavimo
Europos Komisija 2012 m. gruodžio 1 d. pateikė pasiūlymą dėl reglamento dėl antžeminių 
paslaugų, šis reglamentas turi pakeisti Direktyvą 96/67/EB. Reglamentu siekiama užkirsti 
kelią vėlavimui ir gerinti keleiviams teikiamų paslaugų kokybę. Kad būtų įgyvendintas šis 
tikslas, Komisija nori toliau švelninti antžeminių paslaugų rinkos nuostatas, leisdama teikti 
paslaugas trečiai nepriklausomai paslaugų teikimo įmonei.

                                               
1 Komisijos pasiūlymas dėl reglamento (COM(2011) 824), aiškinamojo memorandumo 2 p.
2 Komisijos pasiūlymas dėl reglamento (COM(2011) 824), aiškinamojo memorandumo 2 p.
3 2007 m. gruodžio 21 d. ECORYS tyrimas „Social developments in the EU air transport: A study of 
developments in employment, wages and working conditions in the period of 1997–2007“ (liet. „Socialiniai ES 
oro transporto aspektai. Įdarbinimo, darbo užmokesčio ir darbo sąlygų tyrimas 1997–2007 m.“), 56 p.42007 m. gruodžio 21 d. ECORYS tyrimas „Social developments in the EU air transport: A study of 
developments in employment, wages and working conditions in the period of 1997–2007“ (liet. „Socialiniai ES 
oro transporto aspektai. Įdarbinimo, darbo užmokesčio ir darbo sąlygų tyrimas 1997–2007 m.“), 56 p.
5 2007 m. sausio 24 d. Europos Komisijos ataskaita apie antžemines paslaugas.
6 Komisijos pasiūlymas dėl reglamento (COM(2011) 824), aiškinamojo memorandumo 2 p.
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Antžeminės paslaugos nėra esminė vėlavimo priežastis
Nuomonės referentas griežtai nesutinka su Europos Komisijos teiginiais, kad tris iš keturių 
vėlavimo atvejų lemia antžeminės paslaugos. Nuomonės referentas turi Vokietijos oro uostų 
suteiktą patikimą informaciją, iš kurios galima manyti, kad antžeminės paslaugos lemia tik 
labai nedidelę, iš dalies nesvarbią vėlavimo atvejų dalį. Ši dalis yra 0,6–4 proc.

Atsakyme į nuomonės referento pateiktą klausimą raštu už transporto reikalus atsakingas 
Europos Komisijos narys S. Kallas nurodė, kad nei Komisija, nei Europos Sąjunga valstybių 
narių lygmeniu neturi duomenų apie vėlavimą, kurį lemtų būtent antžeminės paslaugos. Todėl 
nuomonės referentas nepalankiai vertina tai, kad Europos Komisija savo pasiūlymams 
pasirinko reglamento nuostatas. Nuomonės referentas mano, kad iš valstybių narių tokiu būdu 
atimama reikalinga teisė pačioms priimti sprendimus.

Nepritarimas mažiau griežtų nuostatų taikymui
Nuomonės referentas griežtai nesutinka, kad būtų taikomos dar mažiau griežtos nuostatos.
Antžeminių paslaugų rinka jau pasiekė aukštą našumo lygį. Procesų optimizavimas iš esmės 
baigtas. Daug paslaugų teikėjų šiandien uždirba mažai pelno.

Esant tokioms sąlygoms, jei būtų leista įtraukti kitus paslaugų teikėjus, padidėjusi našta dėl 
kainų, sumažinant išlaidas personalui, būtų perkeliama tiesiogiai darbuotojams. Paskutinį 
kartą sušvelninus nuostatas paaiškėjo, kad reikia užkirsti kelią tokiam naštos perkėlimui.
Negalima leisti, kad darbo užmokestis antžeminių paslaugų sektoriuje toliau mažėtų ir kad dar 
daugiau nuolatinių darbo vietų būtų keičiama į pagal laikinąsias sutartis dirbančių darbuotojų 
darbo vietas. Antžeminių paslaugų sektoriaus darbuotojai atsakingi už skrydžių saugą, 
techninį skrydžių saugos užtikrinimą ir už terorizmo grėsmės šalinimą.

Socialinės naštos perkėlimas darbuotojams ir vertimas dirbti blogomis sąlygomis prieštarauja 
gyventojų teisei būti apsaugotiems. Darbo užmokesčio dempingas nepadės gerinti kokybės.
Taip kyla grėsmė galiojantiems standartams, be trukdžių vykdomai veiklai ir darbuotojų 
motyvacijai.

Perėmimo garantijos
Europos Komisija 12 straipsnyje numatė, kad antžeminių paslaugų srityje dirbantiems 
darbuotojams galima suteikti perėmimo garantijas ir apsaugos teises. Taip švelninami dar 
mažiau griežtų nuostatų taikymo padariniai. Nuomonės referentas palankiai vertina tokią 
iniciatyvą. Tačiau, jei nepaisant stipraus pasipriešinimo nuostatos bus sušvelnintos, miglota 
galimybė turi virsti įpareigojimu! Kartu reikia nustatyti kitas apsaugos teises ir užtikrinti 
aukščiausią kokybės ir saugos lygį. Šie reikalavimai sudaro nuomonės referento pateiktų 
pakeitimų esmę.
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PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 14 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą byloje C-386/03 Komisija prieš 
Vokietiją1 ir byloje C-460/02 Komisija 
prieš Italiją,
__________________
1 [2005], I-6947.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl tikslinga
paaiškinti darbuotojų perėmimo taisykles 
prieš pradedant taikyti Direktyvą 
2001/23/EB dėl verslo įmonių perdavimo
ir suteikti valstybėms narėms galimybę 
užtikrinti tinkamas įdarbinimo ir darbo 
sąlygas;

(17) Būtina išaiškinti ir užtikrinti, kaip 
valstybės narės gali nedviprasmiškai 
reikalauti , kad tuo atveju, kai pakeičiamas 
antžeminių paslaugų teikėjas, darbuotojai 
būtų perimti. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos prastėja antžeminių paslaugų 
kokybė. Todėl būtina nedelsiant paaiškinti 
ir prireikus pakeisti darbuotojų perdavimą 
pagal atitinkamą Direktyvos 2001/23/EB 
dėl verslo įmonių perdavimo taikymą, 
konsultuojantis su socialiniais 
partneriais, valstybėms narėms suteikiant 
galimybę užtikrinti tinkamas įdarbinimo, 
saugos ir darbo sąlygas ir taip pat 
apsaugoti darbuotojų teises ir aukštus 
darbo standartus; Valstybėms narėms 
rekomenduojama, kad  atleisti 
darbuotojus dėl ekonominių, techninių 
arba organizacinių priežasčių neturėtų 
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būti leidžiama;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) šio reglamento nuostatomis turi būti 
užtikrintas atitinkamas saugos lygis, kad 
didelė darbuotojų kaita ir didelis sutarčių 
su subrangovais skaičius nekeltų 
pavojaus saugos standartams;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) teisės aktų leidėjas turi suteikti 
valstybėms narėms galimybę 
rekomenduoti užtikrinti darbuotojų, kurie 
anksčiau buvo įdarbinti teikti minėtas 
paslaugas, teises, kurios jiems turėtų būti 
suteikiamos atliekant perdavimą, 
pasikeitus ribotos prieigos antžeminių 
paslaugų teikėjui;

Pagrindimas

Jeigu valstybės narės galės įpareigoti paslaugų teikėjus ir oro uostų naudotojus užtikrinti 
darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, kurios jiems turėtų 
būti suteikiamos atliekant perdavimą, toks sprendimas nepadės pagerinti antžeminių paslaugų 
kokybės ir padidinti konkurencingumo.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei. Todėl turėtų būti 
nustatyti būtinieji mokymo reikalavimai
siekiant užtikrinti veiklos kokybę, t. y. 
patikimumą, atsparumą, saugą ir saugumą, 
ir sukurti vienodas sąlygas veiklos 
vykdytojams;

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei ir operacijų saugai.
Valstybių narių kompetentingos 
institucijos, bendradarbiaudamos su oro 
uosto veiklos vykdytojais ir socialiniais 
partneriais, nustato plataus užmojo 
būtinuosius standartus, kad būtų 
užtikrinta aukščiausia antžeminių 
paslaugų sektoriaus darbuotojų 
išsilavinimo ir mokymo kokybė. Šie 
standartai turėtų būti reguliariai 
atnaujinami ir plėtojami siekiant 
pagerinti veiklos kokybę, t. y. patikimumą, 
atsparumą, saugą ir saugumą, ir sukurti 
vienodas sąlygas veiklos vykdytojams. Tol, 
kol atitinkamuose oro uostuose nebus 
pasiekti būtini standartai, konkrečių 
paslaugų teikėjų akreditacija yra 
sustabdoma, atšaukiama ar nesuteikta.
Papildomo oro uosto specifinio mokymo 
trukmė turi trukti ne mažiau kaip 5 
dienas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) siekiant pagerinti bagažo tvarkytojų 
darbo sąlygas, turėtų būti dar labiau 
mažinamos didžiausio leistino bagažo 
svorio ribos, ypač tais atvejais, kai 
bagažas tvarkomas rankiniu būdu. Kai 
bagažas tvarkomas rankiniu būdu, bagažo 
vienetų svoris turėtų būti aiškiai 
nurodytas vadovaujantis bagažo 
ženklinimo sistema, pagal kurią bagažo 
vienetai suskirstomi į įvairias svorio 
klases;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) valstybės narės turėtų išlaikyti 
įgaliojimus, leidžiančius užtikrinti 
antžeminių paslaugų įmonės darbuotojų 
atitinkamą socialinės apsaugos lygį;

(31) Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
įtvirtinta tinkama antžeminių paslaugų 
įmonių darbuotojų socialinė apsauga ir taip 
pat sąžiningos darbo sąlygos, tai taip pat 
užtikrinant subrangos bei paslaugų 
teikimo sutarčių atveju. Valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms nustačius 
apsaugos nepakankamumą ar pažeidimus, 
sustabdo, atšaukia ar nebeteikia paslaugų 
vykdytojų akreditacijos tol, kol bus 
nustatyta, kad vėl laikomasi būtinų 
standartų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) atsižvelgiant į tai, kad darbas 
bagažo tvarkymo paslaugų srityje gali 
kelti ankstyvos darbuotojų darbingumo 
netekties riziką, šiuo reglamentu 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
priimti nacionalinės teisės aktus darbo 
sąlygoms pagerinti;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų teisių apsauga, kai perkeliami 
paslaugų, kurioms taikomas patekimo į 

Darbuotojų teisių apsauga, kai perkeliami 
darbuotojai
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rinką apribojimas, teikimui būtini 
darbuotojai

Pakeitimas10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas tik toms 
antžeminėms paslaugoms, kurių teikėjų 
skaičių atitinkama valstybė narė apribojo 
pagal 6 ar 14 straipsnį.

1. Šis straipsnis taikomas toms 
antžeminėms paslaugoms, kurių teikėjų 
skaičių atitinkama valstybė narė apribojo 
pagal 6 ar 14 straipsnį. Valstybės narės 
išsamiai išnagrinėja pagal šį reglamentą, 
ar konkurencijos suvaržymas yra 
pastebimas kituose sektoriuose. 

Pakeitimas11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas arba nebeteikia oro uosto 
naudotojui antžeminių paslaugų, arba 
saviteikos veiklą vykdantis oro uosto 
naudotojas nusprendžia nutraukti 
saviteikos veiklą, valstybės narės iš 
antžeminių paslaugų teikėjų arba 
saviteikos veiklą vykdančių oro uosto 
naudotojų, kurie vėliau ima teikti šias 
paslaugas, reikalauja užtikrinti darbuotojų, 
kurie anksčiau buvo įdarbinti teikti minėtas 
paslaugas, teises, kurios jiems turėtų būti 
suteikiamos, jei būtų atliekamas Tarybos 
direktyvoje 2001/23/EB apibrėžtas 
perdavimas. Pirmame šios dalies sakinyje 
nurodytais atvejais netaikomas Direktyvos 
2001/23/EB 4 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos antrasis sakinys. Sutarties 
nutraukimas dėl ekonominių, techninių 
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arba organizacinių priežasčių neleistinas.

Pakeitimas12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prie šių teisių priskiriamas 
kolektyvinių bendro galiojimo sutarčių 
arba  įprasto galiojimo pagal verslo rūšį 
taikymas, vadovaujantis valstybių narių 
konvencijomis.

Pakeitimas13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurias teikti 
ankstesnis teikėjas neteko leidimo, ir kurie 
savanoriškai sutinka būti priimti naujo (-ų) 
paslaugų teikėjo (-ų).

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo, įskaitant saviteikos 
veiklą vykdančius oro uosto naudotojus, 
darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant 
antžemines paslaugas, kurių nebeteikia 
ankstesnis paslaugų teikėjas arba dėl
kurių ankstesnis paslaugų teikėjas neteko 
leidimo, ir kurie savanoriškai sutinka būti 
priimti naujų paslaugų teikėjų arba 
saviteikos veiklą vykdančio oro uosto 
naudotojo. Išlaidas dėl atleidžiamų 
darbuotojų socialinių garantijų dalijasi 
oro linijos pagal jų vykdomos veiklos dalį 
ankstesniam teikėjui.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės 2 dalyje nustatytą 
reikalavimą apriboja taip, kad jis būtų 
proporcingas atsižvelgiant į kitam (-iems) 
paslaugų teikėjui (-ams) iš tikrųjų 

Išbraukta.
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perduotos veiklos mastą.

Pagrindimas

Komisija, įtvirtindama proporcingumo nuostatą, 12 straipsnio 4 dalimi siekia sušvelninti 
direktyvos dėl įmonių perdavimo (Direktyva 2001/23/EB) taikymą. Komisijos mainais už 
švelnesnių nuostatų taikymą darbuotojams pažadėtos pereinamojo laikotarpio garantijos turi 
apimti daug nuostatų ir būti privalomojo pobūdžio. Kitu atveju pažadas tebus tušti žodžiai.
Todėl nuomonės referentas norėtų išbraukti šią nuostatą.

Pakeitimas15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu valstybė narė taiko 2 dalyje 
nurodytą reikalavimą, į konkurso 
dokumentus, pateikiamus vykdant 7–10 
straipsniuose nustatytą procedūrą, 
įtraukiamas atitinkamų darbuotojų sąrašas 
ir pateikiama reikiama išsami informacija 
apie sutartyse nustatytas darbuotojų teises 
ir sąlygas, į kurias atsižvelgiant darbuotojai 
laikomi susijusiais su atitinkamomis 
paslaugomis.

5. Į konkurso dokumentus, pateikiamus 
vykdant 7–10 straipsniuose nustatytą 
procedūrą, įtraukiamas atitinkamų 
darbuotojų sąrašas ir pateikiama reikiama 
išsami informacija apie sutartyse nustatytas 
darbuotojų teises ir sąlygas, į kurias 
atsižvelgiant darbuotojai laikomi 
susijusiais su atitinkamomis paslaugomis.
Teisę susipažinti su tais sąrašais turi 
darbuotojų ir profesinių sąjungų atstovai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas oro 
uosto naudotojui antžeminių paslaugų, 
kurios yra didelė to paslaugų teikėjo 
antžeminio aptarnavimo veiklos dalis, 
nebeteikia tais atvejais, kuriems 
netaikoma šio straipsnio 2 dalis, arba jei 
saviteiką vykdantis oro uosto naudotojas 
nusprendžia saviteiką nutraukti, valstybės 
narės iš antžeminių paslaugų teikėjo (-ų) 
arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo, kuris (-ie) vėliau ima teikti šias 
paslaugas, gali reikalauti užtikrinti 

Išbraukta.
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darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti 
teikti minėtas paslaugas, teises, kurios 
jiems turėtų būti suteikiamos, jei būtų 
atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

Pagrindimas

Reikia supaprastinti 12 straipsnį, 12 straipsnio 2 dalyje aptariant visus tris atvejus (paslaugų 
teikėjas praranda licenciją, paslaugų teikėjas nustoja teikti antžemines paslaugas, saviteikos 
veiklą vykdantis subjektas nustoja teikti antžemines paslaugas). Tokiu atveju būtų galima 
išbraukti 12 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurių 
nebeteikia ankstesnis paslaugų teikėjas, ir 
kurie savanoriškai sutinka būti perimti 
naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-ų) arba 
saviteiką vykdančio oro uosto naudotojo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Reikia supaprastinti 12 straipsnį, 12 straipsnio 2 dalyje aptariant visus tris atvejus (paslaugų 
teikėjas praranda licenciją, paslaugų teikėjas nustoja teikti antžemines paslaugas, saviteikos 
veiklą vykdantis subjektas nustoja teikti antžemines paslaugas). Taip būtų galima išbraukti 12 
straipsnio 6 dalį, taip pat 12 straipsnio 7 dalį, nes šie aspektai savaime aptariami 12 
straipsnio 3 dalyje. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems saviteiką 

Išbraukta.



AD\912854LT.doc 13/22 PE491.100v02-00

LT

vykdančio oro uosto naudotojo 
darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant 
paslaugas, kurių saviteiką vykdantis oro 
uosto naudotojas nusprendžia saviteiką 
nutraukti, ir kurie savanoriškai sutinka 
būti perimti naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-
ų) arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo.

Pagrindimas

Reikia supaprastinti 12 straipsnį, 12 straipsnio 2 dalyje aptariant visus tris atvejus (paslaugų 
teikėjas praranda licenciją, paslaugų teikėjas nustoja teikti antžemines paslaugas, saviteikos 
veiklą vykdantis subjektas nustoja teikti antžemines paslaugas). Taip būtų galima išbraukti 12 
straipsnio 6 dalį, taip pat 12 straipsnio 7 dalį ir 12 straipsnio 8 dalį, nes jos nuostatos 
savaime aptariamos 12 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės 6 dalyje nustatytą 
reikalavimą apriboja taip, kad jis būtų 
proporcingas atsižvelgiant į kitam (-iems) 
paslaugų teikėjui (-ams) ar saviteiką 
vykdančiam oro uosto naudotojui 
faktiškai perduotos veiklos mastą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisija, įtvirtindama proporcingumo nuostatą, 12 straipsnio 9 dalimi siekia sušvelninti 
direktyvos dėl įmonių perdavimo (Direktyva 2001/23/EB) taikymą. Komisijos mainais už 
švelnesnių nuostatų taikymą darbuotojams pažadėtos pereinamojo laikotarpio garantijos turi 
apimti daug nuostatų ir būti privalomojo pobūdžio. Kitu atveju pažadas tebus tušti žodžiai. 
Todėl nuomonės referentas norėtų išbraukti šią nuostatą.  

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 10 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybės narės užtikrina, kad 
siekiant garantuoti deramus socialinius 
standartus ir gerinti antžeminių paslaugų 
kokybę būtų užkirstas kelias ne tik 
antžemines paslaugas teikiančių 
nuolatinių darbuotojų, bet ir perkeliamų 
darbuotojų atlyginimų dempingui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos užtikrina tinkamą 
antžeminėms paslaugoms teikti samdomų 
darbuotojų socialinę apsaugą.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 10 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c. Siekiant sušvelninti žalingą 
antžeminių paslaugų liberalizavimo 
poveikį, turi būti apibrėžti ir oro uostą 
valdančių institucijų vykdomi privalomi 
būtinieji paslaugų kokybės standartai, kad 
operacijos būtų saugios, patikimos ir 
ekonomiškos.
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Pakeitimas23

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai yra turi 
kvalifikaciją, profesinės patirties ir darbo 
stažą, būtiną veiklai, dėl kurios įmonė 
pateikė prašymą, vykdyti.

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai turi kvalifikaciją, 
profesinės patirties ir darbo stažą, būtiną 
veiklai, dėl kurios įmonė pateikė ar
pateikia prašymą, vykdyti. Valstybės narės 
kompetentingos institucijos, 
bendradarbiaudamos su oro uosto veiklos 
vykdytoju ir atitinkamais socialiniais 
partneriais, kiekvienam oro uostui nustato 
ir pagrindžia konkrečius darbuotojų 
kvalifikacijos, profesinės patirties ir darbo
stažo reikalavimus. Kompetentingos 
valstybių narių institucijos kontroliuoja jų 
taikymą. Be to, bendruosius mokymo 
standartus antžemines paslaugas 
teikiantiems darbuotojams ES lygmeniu 
nustato kompetentinga Europos 
institucija, bendradarbiaudama su 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, oro uosto veiklos 
vykdytojais ir socialiniais partneriais. 
Parengus europinius būtinuosius 
privalomus  mokymo ir tęstinio mokymo 
standartus, valstybės narės juos 
įgyvendina ir kontroliuoja, siekdamos 
užtikrinti kuo aukštesnio lygio Europos 
saugos standartus.

Pakeitimas24

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 



PE491.100v02-00 16/22 AD\912854LT.doc

LT

reguliariai išklausytų konkrečius ir 
periodinius mokymo kursus siekiant 
užtikrinti, kad jie gebėtų atlikti jiems 
paskirtas užduotis.

reguliariai išklausytų darbo ir periodinius 
mokymo kursus, suvienodintus Europos 
lygmeniu, siekiant užtikrinti, kad jie gebėtų 
atlikti jiems paskirtas užduotis ir užkirsti 
kelią avarijoms ir sužalojimams.
Kompetentingos Europos institucijos, 
bendradarbiaudamos su 
kompetentingomis valstybių narių 
institucijomis, oro uosto veiklos 
vykdytojais ir socialiniais partneriais, 
nustato plataus užmojo ir privalomus 
būtinuosius standartus, kad būtų 
užtikrinta aukščiausia antžeminių 
paslaugų sektoriaus darbuotojų 
išsilavinimo ir mokymo kokybė. Šie 
standartai yra reguliariai atnaujinami ir 
plėtojami siekiant pagerinti veiklos 
kokybę, t. y. patikimumą, atsparumą, saugą 
ir saugumą, ir sukurti vienodas sąlygas 
veiklos vykdytojams. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos, naudodamos 
tinkamas priemones, kontroliuoja 
išsilavinimo ir mokymo standartų 
laikymąsi. Tol, kol atitinkamuose oro 
uostuose nebus pasiekti būtini standartai, 
konkrečių paslaugų teikėjų akreditacija 
yra sustabdoma, atšaukiama ar 
nesuteikta. Ši procedūra padeda palaikyti 
Europos oro eismo saugą. Gali būti 
nurodyta surengti periodinius mokymus 
atitinkamų antžeminių paslaugų teikėjų ir 
saviteikos veiklą vykdančių oro uosto 
naudotojų lėšomis. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso bent dviejų dienų trukmės su
darbuotojui paskirtomis užduotimis susijusį 
mokymo kursą. Kiekvienas darbuotojas, 
pradėdamas dirbti naują darbą ar jam 
paskyrus naują užduotį, išklauso reikiamą 

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
privalo reguliariai išklausyti pagrindinį 
teorinį ir praktinį mokymo kursą, taip pat
su darbuotojui paskirtomis užduotimis 
susijusį mokymo kursą. Kompetentingos 
valstybių narių institucijos, 
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mokymo kursą. bendradarbiaudamos su atitinkamais oro 
uosto veiklos vykdytojais ir atitinkamais 
socialiniais partneriais nustato papildomo 
oro uosto specifinio mokymui būdingas 
ypatybes ir šių mokymų dažnumą bei 
minimalią trukmę. Išlaikytas praktinis ir 
teorinis egzaminas – įrodymas, kad buvo 
įgyti reikalingi mokymo kursuose 
diegiami įgūdžiai ir žinios. Visas mokymo 
kursų išlaidas padengia darbdaviai. 
Kiekvienas darbuotojas, prieš pradėdamas 
dirbti naują darbą ar pradėdamas vykdyti
naują užduotį, išklauso reikiamą mokymo 
kursą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į atitinkamų antžeminių 
paslaugų teikimą, mokymas apima bent:

3. Specifinis egzamino ir mokymų turinys, 
taip pat tinkamas egzaminavimo ir 
mokymų vykdymas suvienodinamas 
Europos lygmeniu ir tai reglamentuoja ir 
stebi kompetentingos valstybių narių 
institucijos.  Atsižvelgiant į atitinkamų 
antžeminių paslaugų teikimą, mokymai ir 
egzaminai apima bent:

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) funkcinį keleivių aptarnavimo mokymą, 
įskaitant mokymą naudojant keleivių 
įlaipinimo trapą ir keleivių informavimą 
bei pagalbos jiems teikimą pagal 
reglamentus (EB) Nr. 261/2004 ir (EB) 
Nr. 1107/2006;

g) funkcinį keleivių aptarnavimo mokymą, 
daugiausia dėmesio skiriant ypatingų 
poreikių turintiems keleiviams, ypač 
ribotos judėseno arba judėjimo negalią 
turintiems asmenims, įskaitant mokymą 
naudojant keleivių įlaipinimo trapą ir 
keleivių informavimą bei pagalbos jiems 
teikimą pagal reglamentus (EB) 
Nr. 261/2004 ir (EB) Nr. 1107/2006;
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) neatidėliotinas priemones ir 
nepaprastosios padėties valdymą; 

n) neatidėliotinas priemones, pirmos 
pagalbos kursus ir nenumatytų atvejų  
valdymą;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) antžemines paslaugas teikiančių 
subjektų darbuotojų apsaugos nuo 
būdingų profesinių grėsmių priemones.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio 
reglamento taikymo dienos Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jo 
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje visų 
pirma įvertinamas bet koks reikšmingas 
poveikis antžeminio aptarnavimo paslaugų 
kokybei, įdarbinimo ir darbo sąlygoms. Į 
ataskaitą įtraukiamas šis oro uostų imties
rodiklių ir kriterijų rinkinys:

1. Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio 
reglamento taikymo dienos Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jo 
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje visų 
pirma įvertinamas poveikis antžeminio 
aptarnavimo paslaugų kokybei, taip pat 
įdarbinimo ir darbo sąlygoms. Ataskaitoje 
nagrinėjami šie rodikliai ir kriterijai:
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) antžemines paslaugas teikiančioms 
įmonėms taikomi būtinieji kokybės 
reikalavimai; 

l) kiekviename Sąjungos oro uoste
antžemines paslaugas teikiančioms 
įmonėms taikomi būtinieji kokybės 
reikalavimai (11 paslaugų kategorijų); 
sąsajos tarp vėlavimo dėl antžeminių 
paslaugų teikimo subjektų kaltės ir 
būtinųjų kokybės standartų nagrinėjimas;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) mokymo ypatumai; m) mokymo padėtis ir tęstinis mokymas, 
atsižvelgiant į 34 straipsnio 3 dalies a–q 
punktuose nurodytas sritis; sąsajos tarp 
vėlavimo dėl antžeminių paslaugų teikimo 
subjektų kaltės ir mokymo ir tęstinio 
mokymo padėties nagrinėjimas;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) darbuotojų perkėlimas ir jo poveikis 
užtikrinant darbuotojų apsaugą;

n) darbuotojų perkėlimas ir jo poveikis 
užtikrinant darbuotojų apsaugą, ypač 
keičiantis antžeminių paslaugų teikėjui 
perkeliamų darbuotojų skaičius;
darbuotojų, savanoriškai sutikusių būti 
atleistiems pasikeitus antžeminių 
paslaugų teikėjui, skaičius; darbo 
užmokesčio raida darbuotojų perkėlimo 
atvejais ir su darbuotojų perkėlimu 
susijusių atvejų, nagrinėjamų darbo ginčų 
sprendimo organuose, skaičius;
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) įdarbinimo ir darbo sąlygos antžeminių 
paslaugų teikimo sektoriuje.

o) įdarbinimo ir darbo sąlygos antžeminių 
paslaugų teikimo sektoriuje, ypač padėtis 
darbo užmokesčio srityje, lyginant ją su 
paslaugų kainomis ir visų antžeminių 
paslaugų teikimo subjektų veiklos 
našumu oro uoste ir konkrečių paslaugų 
teikėjų, teikiančių antžemines paslaugas, 
veiklos našumu.

Pagrindimas

Ataskaitą reikėtų pateikti jau po trejų metu, kad būtų galima anksti nustatyti neigiamą 
reglamento poveikį. Dėl apribojimo „reikšmingu“ poveikiu atsiranda didelė aiškinimo laisvė. 
Reikia patikslinti rodiklius, kad būtų galima patikimais duomenimis paaiškinti antžeminių 
paslaugų ir vėlavimo sąsają. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) antžeminių paslaugų ir nepakankamų 
kokybės standartų nulemtų vėlavimų 
tarpusavio ryšys.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šią ataskaitą Komisija gali 
nuspręsti, ar būtina reglamentą 
persvarstyti.

3. Pagal šią ataskaitą Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos 
Parlamentu, gali nuspręsti, ar būtina 
reglamentą persvarstyti.
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Pagrindimas

39 straipsnio 3 dalimi Komisija mėgina nustatyti išimtinę sprendimų dėl būtinybės 
persvarstyti reglamentą priėmimo kompetenciją. Sprendžiant šį klausimą privaloma glaudžiai 
bendradarbiauti su Europos Parlamentu.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos šio reglamento taikymo ir 
laikydamosi kitų Sąjungos teisės aktų 
nuostatų, valstybės narės gali imtis 
reikiamų priemonių, kad užtikrintų 
darbuotojų teisių apsaugą.

Valstybės narės teisinėmis priemonėmis 
užtikrina, kad būtų įtvirtinta tinkama  
antžeminių paslaugų įmonių ar saviteikos 
paslaugų įmonių darbuotojų socialinė 
apsauga ir  sąžiningos darbo sąlygos, tai 
taip pat užtikrinant subrangos bei 
paslaugų teikimo sutarčių atveju. 
Valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms nustačius, kad buvo 
nesilaikoma būtinųjų standartų 
atitinkamame oro uoste, paslaugų teikėjų 
akreditacija ar saviteikos paslaugos 
sustabdomos, atšaukiamos ar neteikiamos 
tol, kol vėl pasiekiami būtinieji standartai.
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