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ĪSS PAMATOJUMS

EMPL komitejas rīkotajā uzklausīšanā 2012. gada 31. maijā par apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu (AZP) sniegšanu piedalījās arodbiedrību, lidostu operatoru, aviokompāniju un 
Eiropas Komisijas pārstāvji. Uzklausīšanas rezultāti šajā ziņojumā ir ņemti vērā. 

Apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem (AZP) ir izšķiroša nozīme netraucētas lidojuma 
vadības nodrošināšanā. AZP ietver šādas vienpadsmit pakalpojumu kategorijas: 1)
administratīvie pakalpojumi uz zemes un pārraudzība, 2) pasažieru apkalpošana, 3) bagāžas 
apstrāde, 4) kravas un pasta apstrāde, 5) apkalpošana uz perona, 6) tīrīšanas pakalpojumi un 
gaisa kuģu apkalpošana, 7) nodrošināšana ar degvielu un eļļu, 8) gaisa kuģu tehniskā apkope, 
9) lidojumu vadības un gaisa kuģu apkalpju pārvaldība, 10) transporta pakalpojumi, 
11) pārtikas piegādātāju pakalpojumi. Attiecībā uz 3., 4., 5. un 7. kategoriju pašlaik drīkst 
ierobežot tirgus pieejamību. 

AZP nozīme
Saskaņā ar Komisijas datiem AZP apgrozījums visā pasaulē ir aptuveni EUR 50 miljardi1. Ir 
aplēsts, ka Eiropā šajā nozarē ir nodarbināti vismaz 60 000 cilvēku2.

1996. gadā veiktā liberalizācija un tās sekas
Atzinuma sagatavotājs bija autors arī 1996. un 2008. gada atzinumiem par AZP. EP un 
Padome 1996. gadā pieņēma Direktīvu 96/67/EK. Tās mērķis ir atvērt AZP tirgu un uzlabot 
konkurētspēju. Komisijas vairākkārt minētajā Ecorys pētījumā secināts, ka „pirmoreiz atverot 
tirgu, ir palielinājusies nedrošība par darbavietām un pieaudzis īstermiņa līgumu skaits”3. 
Turklāt puse no ES arodbiedrībām uzsvēra, ka atalgojuma attīstība AZP jomā atpaliek no 
inflācijas un vidējā atalgojuma paaugstināšanas4. Personāla izdevumi veido aptuveni 75 % no 
AZP ražošanas izmaksām. Saskaņā ar Komisijas datiem ievērojami ir samazinājušās 
aviokompāniju izmaksas5. Ar AZP saistītās izmaksas ir 5–12 % no aviokompāniju darbības 
izmaksām6.

2012. gada liberalizācijas plāni kavējumu novēršanai
Komisija 2011. gada 1. decembrī iesniedza priekšlikumu regulai par apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumiem, lai aizstātu Direktīvu 96/67/EK. Regulas mērķis ir novērst kavējumus un 
uzlabot pasažieriem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai šo mērķi panāktu, Komisija paredz 
turpināt AZP tirgus liberalizāciju, apstiprinot vēl vismaz vienu — trešo — neatkarīgu AZP 
uzņēmumu. 

AZP nav galvenais kavējumu iemesls 
Atzinuma sagatavotājs stingri iebilst Komisijas paustajam, ka trīs no četriem kavējumiem 
radušies AZP dēļ. Vismaz attiecībā uz Vācijas lidostām atzinuma sagatavotāja rīcībā ir ticama 

                                               
1 Regulas priekö likums COM(2011) 824, pamatojuma raksts, 2. lpp.
2 Regulas priekö likums COM(2011) 824, pamatojuma raksts, 2. lpp.
3 Ecorys pētījums, 2007. gada 21. decembris: ES gaisa transporta sociālā attīstība —  pētījums par 
nodarbinātības, atalgojuma un darba apstākļu tendencēm laikposmā no 1997. līdz 2007. gadam, 56. lpp.4Ecorys pētījums, 2007. gada 21. decembris: ES gaisa transporta sociālā attīstība —  pētījums par 
nodarbinātības, atalgojuma un darba apstākļu tendencēm laikposmā no 1997. līdz 2007. gadam, 56. lpp.
5 ES Komisijas 2007. gada 24. janvāra ziņojums par AZP.
6 Regulas priekö likums COM(2011) 824, pamatojuma raksts, 2. lpp.
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informācija, ka šo pakalpojumu dēļ notikušo kavējumu īpatsvars ir ļoti mazs un ka tādi bijuši 
tikai daži gadījumi, kas veido niecīgu proporciju. Diapazons svārstās no 0,6 % līdz 4 %. 

Atbildot uz atzinuma sagatavotāja iesniegto rakstiski atbildamo jautājumu, transporta 
komisārs S. Kallas paskaidroja, ka Komisijai nav bijuši tādi dati par kavējumiem ne ES, ne 
dalībvalstu līmenī, kuri liecinātu, ka kavējumi ir saistīti tieši ar apkalpošanu uz zemes. Tāpēc 
atzinuma sagatavotājs nepiekrīt Komisijas izvēlei regulu izmantot kā sava priekšlikuma 
juridisko formu. Viņš uzskata, ka tādējādi dalībvalstīm būs liegta nepieciešamā rīcības 
brīvība.

Liberalizācijas noraidījums
Atzinuma sagatavotājs stingri noraida turpmāku liberalizāciju. AZP tirgus jau ir sasniedzis 
augstu ražīguma līmeni. Procesu optimizācija lielākoties ir pabeigta. Daudzajiem 
pakalpojumu sniedzējiem jau tagad ir tikai neliela peļņa. 

Šādā situācijā papildu pakalpojumu sniedzēju apstiprināšana, palielinot spiedienu uz cenām, 
samazinātu personāla izmaksas un šo spiedienu tieši izjustu darbinieki. Pēdējās liberalizācijas 
rezultāti liecina, ka tas ir jānovērš. Nedrīkst pieļaut, ka atalgojums AZP nozarē turpina 
samazināties un ka vēl vairāk štata darbinieku tiek aizstāti ar darbiniekiem, kam ir pagaidu 
līgumi. AZP personāls atbild par aviācijas drošību, gaisa satiksmes drošības tehnisko 
nodrošinājumu, kā arī terora draudu novēršanu.  

Lielāks spiediens uz personāla nodarbinātību un nedrošas situācijas radīšana personālam ir 
pretrunā sabiedrības drošības interesēm. Kvalitātes uzlabošanas mērķi nevar panākt ar 
atalgojuma dempingu. Tas apdraudētu spēkā esošos standartus, pienācīgu darbību un augsto 
personāla motivāciju. 

Personāla pārcelšanas garantijas
Komisijas priekšlikuma 12. pantā noteikts, ka AZP personālam var dot garantijas par 
pārcelšanu un tiesības uz aizsardzību. Tādā veidā paredzams samazināt turpmākas 
liberalizācijas sekas. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo pieeju. Tomēr, ja, neraugoties uz 
lielo pretestību, liberalizācija notiks, ir jānosaka, ka šī nesaistošā iespēja kļūst par pienākumu. 
Tai vajadzētu būt prasībai, ar kuru nodrošina lielāku aizsardzību un garantē maksimālo 
kvalitātes un drošības/drošuma līmeni. Minētās prasības ir pamatā atzinuma sagatavotāja 
iesniegtajiem grozījumiem.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 
2005. gada 14. jūlija spriedumu lietā C-
386/03 Komisija pret Vāciju un lietu C-
460/02 Komisija pret Itāliju,
__________________
1 [2005], I-6947.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Pastāv neskaidrība par to, vai 
dalībvalstis var pieprasīt personāla 
pārņemšanu, kad mainās ierobežotas 
pieejamības apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzējs. Personāla 
nodrošinājuma nepārtrauktības trūkums var
nelabvēlīgi ietekmēt apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc ir 
lietderīgi precizēt noteikumus par 
personāla pārņemšanu ārpus jomas, kurā 
ir piemērojama Direktīva 2001/23/EK par 
uzņēmumu nodošanu, un dot dalībvalstīm 
iespēju nodrošināt pienācīgus 
nodarbinātības nosacījumus un darba 
apstākļus.

(17) Būtu skaidri jānosaka, kā dalībvalstis 
var nepārprotami pieprasīt personāla 
pārņemšanu, kad mainās apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu sniedzējs, un kā šī 
iespēja jānodrošina. Personāla 
nodrošinājuma nepārtrauktības trūkums 
nelabvēlīgi ietekmē apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc ir steidzami 
nepieciešams precizēt un, ja vajadzīgs, 
grozīt noteikumus par personāla 
pārcelšanu, atbilstīgi piemērojot 
Direktīvu 2001/23/EK par uzņēmumu 
nodošanu, apspriežoties ar sociālajiem 
partneriem un dodot dalībvalstīm iespēju 
nodrošināt pienācīgus nodarbinātības un 
drošības nosacījumus un darba apstākļus, 
kā arī darbinieku tiesības un augstus 
darba standartus. Dalībvalstīm tiek 
ieteikts, ka nebūtu pieļaujama atlaišana 
no darba ekonomisku, tehnisku vai 
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organizatorisku iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Šīs regulas noteikumiem būtu 
jānodrošina atbilstoši drošības līmeņi tā, 
lai plašā darbinieku rotācija un lielais 
līgumu skaits ar apakšuzņēmējiem 
neapdraudētu drošības standartus.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Likumdevējam būtu jānodrošina 
iespēja dalībvalstij ieteikt pārcelt 
personālu, ja mainās ierobežotas 
pieejamības apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzējs.

Pamatojums

Nosakot, ka dalībvalstis var pieprasīt pakalpojumu sniedzējiem vai lidostu izmantotājiem 
pārcelt personālu, apkalpošanas uz zemes pakalpojumu kvalitāte vai konkurētspējas līmenis 
nepaaugstināsies.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Tik darbietilpīgā nozarē kā 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumi 
nepārtrauktai personāla attīstībai un 
apmācībai ir spēcīga ietekme uz 

(28) Tik darbietilpīgā nozarē kā 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumi 
nepārtrauktai personāla attīstībai un 
apmācībai ir spēcīga ietekme uz 
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pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc būtu 
jānosaka obligātās apmācības prasības, lai 
nodrošinātu darbību kvalitāti uzticamības, 
noturības, drošības un drošuma ziņā un 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starp sabiedrībām.

pakalpojumu kvalitāti un veikto darbību 
drošumu. Kompetentai Eiropas iestādei 
sadarbībā ar kompetentām dalībvalstu 
iestādēm, lidostu vadības dienestiem un 
sociālajiem partneriem būtu jānosaka 
vērienīgi obligātie standarti, ar kuriem 
nodrošināt darbinieku izglītības un 
apmācības visaugstāko kvalitāti 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
nozarē. Šie standarti būtu regulāri 
jāatjaunina un jāpilnveido, lai uzlabotu
darbību kvalitāti uzticamības, noturības, 
drošības un drošuma ziņā un radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
sabiedrībām. Tiklīdz attiecīgajā lidostā 
prasītos standartus neievēro, attiecīgajiem 
pakalpojumu sniedzējiem akreditāciju 
aptur, atceļ vai nepiešķir līdz laikam, kad 
atbilstošais standarts atkal ir nodrošināts. 
Precizējot informāciju par lidostai 
raksturīgu papildu apmācību, būtu 
jānosaka, ka tā ilgst piecas dienas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Lai uzlabotu bagāžas apstrādātāju 
darba apstākļus, būtu jānosaka vēl 
mazāki maksimāli pieļaujamā bagāžas 
svara ierobežojumi, īpaši gadījumos, kad 
bagāžu apstrādā ar rokām. Ja bagāžu 
apstrādā ar rokām, arī atsevišķu bagāžas 
vienību svars būtu skaidri jānorāda, ar 
bagāžas iezīmēšanas sistēmu bagāžas 
vienības sadalot dažādās svara 
kategorijās.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās 
aizsardzības līmeni apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma
darbiniekiem.

(31) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniegšanas uzņēmumu darbiniekiem ir 
pienācīgs sociālās aizsardzības līmenis un 
atbilstoši darba apstākļi arī tad, ja tiek 
slēgti līgumi ar apakšuzņēmējiem un ir 
spēkā pakalpojumu līgumi. Ja dalībvalsts 
kompetentās iestādes konstatē sociālās 
aizsardzības trūkumus vai pārkāpumus, 
pakalpojumu sniedzēju akreditāciju var 
apturēt, atcelt vai nepiešķirt līdz laikam, 
kad atbilstošais standarts atkal ir 
nodrošināts.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Darbs bagāžas apstrādes 
pakalpojumu jomā var būt saistīts ar 
risku, ka darbinieki pārgurst savas darba 
dzīves agrīnā posmā, tāpēc šajā regulā ir 
paredzēta iespēja dalībvalstīm ieviest 
valsts tiesību aktus, kuru mērķis ir uzlabot 
darba apstākļus.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darbinieku tiesību aizsardzība gadījumā, 
kad notiek personāla pārcelšana, attiecībā 
uz pakalpojumiem, kuriem piemēro tirgus 

Darbinieku tiesību aizsardzība gadījumā, 
kad notiek personāla pārcelšana
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pieejamības ierobežojumus

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo pantu piemēro tikai tiem 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem, 
attiecībā uz kuriem attiecīgā dalībvalsts ir 
ierobežojusi pakalpojumu sniedzēju skaitu 
saskaņā ar 6. vai 14. pantu.

1. Šo pantu piemēro tiem uz zemes 
sniegtajiem pakalpojumiem, attiecībā uz 
kuriem attiecīgā dalībvalsts ir ierobežojusi 
pakalpojumu sniedzēju skaitu saskaņā ar 
6. vai 14. pantu. Dalībvalstīm sīkāk 
jāizvērtē, vai šīs regulas kontekstā citām 
nozarēm ir norādīts konkurences 
ierobežojums. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pēc 7. līdz 10. pantā noteiktās atlases 
procedūras 1. punktā minētais 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzējs zaudē savu pilnvarojumu sniegt 
minētos pakalpojumus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzējs(-i), kas pēc tam 
sniedz šos pakalpojumus, piešķirtu 
personālam, kas iepriekš nolīgts minēto 
pakalpojumu veikšanai, tādas tiesības, 
kādas tam būtu bijušas, ja būtu notikusi 
pārcelšana saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK.

2. Ja pēc 7. līdz 10. pantā noteiktās atlases 
procedūras 1. punktā minētais 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzējs zaudē savu pilnvarojumu sniegt 
minētos pakalpojumus vai pakalpojumu 
sniedzējs pārtrauc nodrošināt 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumus 
lidostas izmantotājam, vai arī lidostas 
izmantotājs, kas veic pašpakalpojumus, 
nolemj turpmāk to vairs nedarīt, 
dalībvalstis pieprasa, lai lidostas 
izmantotāji, kas veic pašpakalpojumus vai
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzējs(-i), kas pēc tam sniedz šos 
pakalpojumus, piešķirtu personālam, kas 
iepriekš nolīgts minēto pakalpojumu 
veikšanai, tādas tiesības, kādas tam būtu 
bijušas, ja būtu notikusi pārcelšana saskaņā 
ar Padomes Direktīvu 2001/23/EK. Uz šā 
punkta pirmajā teikumā minētajiem 
gadījumiem neattiecas 
Direktīvas 2001/23/EK 4. panta 1. punkta 
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pirmās daļas otrais teikums. Nav 
pieļaujama atlaišana ekonomisku, 
tehnisku vai organizatorisku iemeslu dēļ.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Minētajās tiesībās ir iekļauta vispārēji 
piemērojamu koplīgumu vai nozarei 
raksturīgu līgumu piemērošana saskaņā 
ar dalībvalstīs spēkā esošām 
vispārpieņemtām normām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis ierobežo 2. punktā noteikto 
prasību, attiecinot to uz tiem iepriekšējā 
pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, kas 
iesaistīti tādu pakalpojumu sniegšanā, 
attiecībā uz kuriem iepriekšējais 
pakalpojumu sniedzējs zaudējis 
pilnvarojumu, un kas brīvprātīgi piekrīt, ka 
tos pārņem jaunais(-ie) pakalpojumu 
sniedzējs(-i).

3. Dalībvalstis ierobežo 2. punktā noteikto 
prasību, attiecinot to uz tiem iepriekšējā 
pakalpojumu sniedzēja — tostarp lidostas 
izmantotājiem, kuri veic 
pašpakalpojumus, — darbiniekiem, kas 
iesaistīti tādu apkalpošanas uz zemes
pakalpojumu sniegšanā, kurus
iepriekšējais pakalpojumu sniedzējs
pārtrauc nodrošināt vai attiecībā uz 
kuriem iepriekšējais pakalpojumu sniedzējs 
zaudējis pilnvarojumu, un kas brīvprātīgi 
piekrīt, ka tos pārņem jaunais(-ie) 
pakalpojumu sniedzējs(-i) vai lidostas 
izmantotājs, kurš veic pašpakalpojumus. 
Štatu samazināšanas plāna izmaksas par 
darbiniekiem, kas pārtrauc darba 
attiecības, sedz aviokompānijas atbilstoši 
savai satiksmes apjoma daļai iepriekšējā 
pakalpojumu sniedzēja darbībā.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis ierobežo 2. punktā noteikto 
prasību tā, lai tā būtu samērīga ar 
nākamajam(-iem) pakalpojumu 
sniedzējam(-iem) nodotās darbības 
faktisko apjomu.

svītrots

Pamatojums

Ar 12. panta 4. punktu Komisija mēģina vājināt Uzņēmumu īpašnieku maiņas direktīvu 
(2001/23/EK), ieviešot atrunu par proporcionalitāti. Pārcelšanas garantijām, kuras, kā 
Komisija ierosina, var piemērot personālam apmaiņā pret liberalizāciju, jābūt obligātām un 
vērienīgām. Citādi kompensācija būs tukši solījumi. Tāpēc atzinuma sagatavotājs ierosina 
svītrot norādi par šīs atrunas piemērošanu.  

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja dalībvalsts piemēro 2. punktā 
noteikto prasību, 7. līdz 10. pantā noteiktās 
atlases procedūras iepirkuma dokumentos 
norāda attiecīgo personālu un iekļauj 
attiecīgas ziņas par darbinieku 
līgumtiesībām un nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem darbinieki tiek uzskatīti par 
saistītiem ar attiecīgajiem pakalpojumiem.

5. Regulas 7. līdz 10. pantā noteiktās 
atlases procedūras iepirkuma dokumentos 
norāda attiecīgo personālu un iekļauj 
attiecīgas ziņas par darbinieku 
līgumtiesībām un nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem darbinieki tiek uzskatīti par 
saistītiem ar attiecīgajiem pakalpojumiem. 
Šie saraksti ir pieejami personāla un 
arodbiedrību pārstāvjiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ja apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzējs izbeidz sniegt lidostas 
izmantotājam apkalpošanas uz zemes 

svītrots
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pakalpojumus, kuri veido nozīmīgu daļu 
no šā pakalpojumu sniedzēja 
nodrošinātās apkalpošanas uz zemes, 
gadījumos, uz kuriem neattiecas 
2. punkts, vai ja lidostas izmantotājs, kas 
veic pašpakalpojumus, nolemj izbeigt 
pašpakalpojumu veikšanu, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzējs(-i) vai lidostas 
izmantotājs, kas pēc tam nodrošina šos 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumus, 
piešķirtu personālam, kas iepriekš nolīgts 
minēto pakalpojumu veikšanai, tādas 
tiesības, kādas tam būtu bijušas, ja būtu 
notikusi pārcelšana saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK.

Pamatojums

12. pants būtu jāvienkāršo, visus trīs gadījumus (pakalpojumu sniedzējs zaudē licenci; 
pakalpojumu sniedzējs pārtrauc sniegt AZP; izmantotājs, kas veic pašpakalpojumus, pārtrauc 
tos sniegt) iekļaujot 12. panta 2. punktā. Līdz ar to 12. panta 6. punktu var svītrot.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto 
prasību, attiecinot to uz tiem iepriekšējā 
pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, kas 
iesaistīti to apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniegšanā, kurus 
iepriekšējais pakalpojumu sniedzējs 
izbeidz sniegt, un kas brīvprātīgi piekrīt, 
ka tos pārņem jaunais(-ie) pakalpojumu 
sniedzējs(-i) vai lidostas izmantotājs, kas 
veic pašpakalpojumus.

svītrots

Pamatojums

12. pants būtu jāvienkāršo, visus trīs gadījumus (pakalpojumu sniedzējs zaudē licenci; 
pakalpojumu sniedzējs pārtrauc sniegt AZP; izmantotājs, kas veic pašpakalpojumus, pārtrauc 
tos sniegt) iekļaujot 12. panta 2. punktā. Līdz ar to 12. panta 6. punktu, kā arī 12. panta 
7. punktu var svītrot, jo tie automātiski ir ietverti 12. panta 3. punktā. 
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto 
prasību, attiecinot to uz tiem 
pašpakalpojumus veicošā lidostas 
izmantotāja darbiniekiem, kas iesaistīti to 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniegšanā, kuru veikšanu 
pašpakalpojumus veicošais lidostas 
izmantotājs nolemj izbeigt, un kas 
brīvprātīgi piekrīt, ka tos pārņem 
jaunais(-ie) pakalpojumu sniedzējs(-i) vai 
lidostas izmantotājs, kas veic 
pašpakalpojumus

svītrots

Pamatojums

12. pants būtu jāvienkāršo, visus trīs gadījumus (pakalpojumu sniedzējs zaudē licenci; 
pakalpojumu sniedzējs pārtrauc sniegt AZP; izmantotājs, kas veic pašpakalpojumus, pārtrauc 
tos sniegt) iekļaujot 12. panta 2. punktā. Līdz ar to 12. panta 6. punktu, kā arī 12. panta 7. un 
8. punktu var svītrot, jo tie automātiski ir ietverti 12. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
12. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto 
prasību proporcionāli darbības apjomam, 
kas faktiski nodots citam pakalpojumu 
sniedzējam vai lidostas izmantotājam, kas 
veic pašpakalpojumus.

svītrots

Pamatojums

Ar 12. panta 9. punktu Komisija mēģina vājināt Uzņēmumu īpašnieku maiņas direktīvu 
(2001/23/EK), ieviešot atrunu par proporcionalitāti. Pārcelšanas garantijām, kuras, kā 
Komisija ierosina, var piemērot personālam apmaiņā pret liberalizāciju, jābūt obligātām un 
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vērienīgām. Citādi kompensācija būs tukši solījumi. Tāpēc atzinuma sagatavotājs ierosina 
svītrot norādi par šīs atrunas piemērošanu.  

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
12. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a Lai garantētu atbilstošus sociālos 
standartus un uzlabotu apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu kvalitāti, dalībvalstis 
nodrošina, ka ir novērsta atalgojuma 
dempinga piemērošana ne tikai attiecībā 
uz pastāvīgajiem apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu jomas darbiniekiem, bet arī 
uz personāla pārcelšanu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
12. pants – 10.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b Kompetentās dalībvalstu iestādes 
nodrošina, ka personālam, kas pieņemts 
darbā šo pakalpojumu sniegšanai, ir 
pienācīga sociālā aizsardzība.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
12. pants – 10.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.c Lai nodrošinātos pret jebkādu 
nelabvēlīgu ietekmi, ko apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu nozarē var radīt 
liberalizācija, lidostas vadības iestādēm ir 
jānosaka un jāīsteno saistoši obligātie 
pakalpojumu kvalitātes standarti, tādējādi 
panākot, ka veiktās darbības ir drošas, 
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uzticamas un efektīvas.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
20. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu 
apstiprinājuma saņemšanai, pierāda, ka tā 
darbiniekiem ir kvalifikācija, profesionālā 
pieredze un darba stāžs, kas nepieciešams 
tās darbības veikšanai, par kuru tas 
iesniedz pieteikumu.

Uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu 
apstiprinājuma saņemšanai, pierāda, ka tā 
darbiniekiem ir kvalifikācija, profesionālā 
pieredze un darba stāžs, kas nepieciešams 
tās darbības veikšanai, par kuru tas 
iesniedz vai ir iesniedzis pieteikumu. 
Konkrētās prasības par kvalifikāciju, 
profesionālo pieredzi un darba stāžu 
katrai lidostai nosaka un pamato 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
sadarbībā ar lidostas vadības dienestu un 
attiecīgajiem sociālajiem partneriem. 
Kompetentās dalībvalstu iestādes uzrauga 
šo prasību piemērošanu. Turklāt 
vispārējos mācību standartus 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
jomas personālam ES līmenī nosaka 
kompetenta Eiropas iestāde, kompetentās 
dalībvalstu iestādes, lidostu vadības 
dienesti un sociālie partneri. Kad ir 
izstrādāti izglītības un apmācības Eiropas 
obligātie standarti, dalībvalstis tos īsteno 
un uzrauga, lai visā Eiropā nodrošinātu 
iespējami augstākos drošības standartus.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzēji un lidostas izmantotāji, kas veic 
pašpakalpojumus, nodrošina, lai visi to 
darbinieki, kas iesaistīti apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu sniegšanā, tostarp 
vadības pārstāvji un pārraugi, regulāri 

1. Apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzēji un lidostas izmantotāji, kas veic 
pašpakalpojumus, nodrošina, lai visi to 
darbinieki, kas iesaistīti apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu sniegšanā, tostarp 
vadības pārstāvji un pārraugi, regulāri iziet 
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izietu īpašu un periodisku apmācību, lai 
varētu veikt tiem uzticētos uzdevumus.

profesionālu un periodisku apmācību, kas 
saskaņota Eiropas līmenī, lai varētu veikt 
tiem uzticētos uzdevumus un novērst 
negadījumus un traumas. Kompetenta 
Eiropas iestāde sadarbībā ar 
kompetentām dalībvalstu iestādēm, lidostu 
vadības dienestiem un sociālajiem 
partneriem nosaka vērienīgus un 
saistošus obligātos standartus, ar kuriem 
nodrošināt darbinieku izglītības un 
apmācības visaugstāko kvalitāti 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
nozarē. Šie standarti ir regulāri 
jāatjaunina un jāpilnveido, lai uzlabotu 
darbību kvalitāti uzticamības, noturības, 
drošības un drošuma ziņā un radītu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 
sabiedrībām. Kompetentās dalībvalstu 
iestādes, izmantojot atbilstošus līdzekļus, 
kontrolē atbilstību izglītības un apmācības 
standartiem. Līdz laikam, kamēr prasītos 
standartus attiecīgajā lidostā ievēro, 
attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem 
akreditāciju aptur, atceļ vai nepiešķir. Šīs 
procedūras mērķis ir saglabāt Eiropas 
gaisa satiksmes drošību. Var paredzēt 
regulāras mācības, kuru izmaksas sedz 
attiecīgie apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzēji un lidostas 
izmantotāji, kas veic pašpakalpojumus. 

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts  

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ikviens darbinieks, kas iesaistīts 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniegšanā, iziet vismaz divu dienu
apmācību, kas ir saistīta ar darbiniekam 
uzticētajiem pienākumiem. Ikviens
darbinieks iziet atbilstošu apmācību, kad
tas uzsāk jaunu darbu vai kad tam tiek 
uzticēts jauns pienākums.

2. Ikvienam darbiniekam, kas iesaistīts 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniegšanā, regulāri jāpiedalās teorētiskās 
un praktiskās pamatmācībās, kā arī
apmācībā, kas ir saistīta ar darbiniekam 
uzticētajiem pienākumiem. Kompetentās 
dalībvalstu iestādes sadarbībā ar lidostu 
vadības dienestiem un attiecīgajiem 
sociālajiem partneriem nosaka precīzāku 
informāciju par lidostai raksturīgu 
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papildu apmācību, šīs apmācības biežumu 
un attiecīgo minimālo ilgumu. Praktiska 
un teorētiska pārbaudījuma nokārtošana 
apliecina, ka atbilstīgās prasmes un 
zināšanas ir iegūtas. Apmācības izmaksas 
pilnībā sedz darba devēji. Ikviens 
darbinieks iziet atbilstošu apmācību, pirms
tas uzsāk jaunu darbu vai jauna uzticētā 
pienākuma izpildi.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja tas ir būtiski attiecībā uz konkrēto 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
darbību, apmācībā ietver vismaz šādus 
jautājumus:

3. Testu un mācību kursu konkrētais 
saturs, kā arī to pienācīga norise ir 
saskaņota Eiropas līmenī, un to 
reglamentē un uzrauga kompetentās 
dalībvalstu iestādes. Ja tas ir būtiski 
attiecībā uz konkrēto apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu darbību, apmācībā un 
testos ietver vismaz šādus jautājumus:

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) funkcionāla apmācība par pasažieru 
apkalpošanu, tostarp apmācība par 
pasažieru iekāpšanu, trapiem un pasažieru 
informēšanu un palīdzības sniegšanu tiem 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 un 
(EK) Nr. 1107/2006;

(g) funkcionāla apmācība par pasažieru 
apkalpošanu, pievēršot uzmanību 
pasažieriem ar īpašām vajadzībām, 
galvenokārt tiem, kuriem ir ierobežotas 
pārvietošanās spējas vai invaliditāte;
tostarp apmācība par pasažieru iekāpšanu, 
trapiem un pasažieru informēšanu un 
palīdzības sniegšanu tiem saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 261/2004 un (EK) 
Nr. 1107/2006;
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Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) ārkārtas pasākumi un neparedzētu 
gadījumu pārvaldība; 

(n) ārkārtas pasākumi, pirmās palīdzības 
apmācība un neparedzētu gadījumu 
pārvaldība;

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts –pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(pa) pasākumi, ar kuriem apkalpošanas 
uz zemes pakalpojumu personālu 
nodrošina pret veselībai bīstamiem 
faktoriem, kas raksturīgi šim darbam.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
dienas, no kuras sāk piemērot šo regulu, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. 
Ziņojumā jo īpaši novērtē jebkādu būtisku
ietekmi uz apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu kvalitāti, nodarbinātību un 
darba apstākļiem. Ziņojumā iekļauj šādu 
pamatrādītāju un kritēriju kopumu par 
lidostu izlasi:

1. Komisija ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
dienas, no kuras sāk piemērot šo regulu, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu. 
Ziņojumā jo īpaši novērtē ietekmi uz 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
kvalitāti, kā arī nodarbinātību un darba 
apstākļiem. Ziņojumā izvērtē šādus 
rādītājus un kritērijus:
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) obligātie kvalitātes standarti 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
uzņēmumiem; 

(l) obligātie kvalitātes standarti 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
uzņēmumiem katrā Savienības lidostā 
attiecībā uz 11 pakalpojumu kategorijām;
pārbaude par to, vai kavējumi, kas 
radušies apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu dēļ, ir saistīti ar 
obligātajiem kvalitātes standartiem;

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) apmācības iezīmes; (m) apmācības un kvalifikācijas celšanas 
stāvoklis jomās, kas uzskaitītas 34. panta 
3. punkta a) līdz q) apakšpunktā; 
pārbaude par to, vai kavējumi, kas 
radušies apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu dēļ, ir saistīti ar stāvokli 
apmācības un kvalifikācijas celšanas 
jomā;

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – n apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(n) personāla pārcelšana un tās ietekme uz 
darbinieku aizsardzību;

(n) personāla pārcelšana un tās ietekme uz 
darbinieku aizsardzību, jo īpaši to 
darbinieku skaits, kuri ir pārcelti 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzēja maiņas dēļ, un to darbinieku 
skaits, kuri brīvprātīgi piekrituši aiziet no 
darba tāpēc, ka ir mainījušies 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
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sniedzēji; atalgojuma izmaiņas darbinieku 
pārcelšanas gadījumā un to lietu skaits, 
kuras iesniegtas nodarbinātības tiesas 
instancēs saistībā ar pārcelšanu.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) nodarbinātība un darba apstākļi 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sektorā.

(o) nodarbinātība un darba apstākļi 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sektorā, jo īpaši atalgojuma un algas 
attīstības tendences salīdzinājumā ar 
apkalpošanas cenu tendencēm, kā arī 
salīdzinājumā ar apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu ražīguma izmaiņām lidostā 
kopumā un pakalpojumiem, ko nodrošina 
atsevišķi apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzēji.

Pamatojums

Ziņojums būtu jāsniedz jau pēc trim gadiem, lai laikus varētu konstatēt negatīvo regulas 
ietekmi. Ierobežojums, ietverot tikai „būtisku ietekmi” paver pārāk lielas interpretācijas 
iespējas. Rādītāji jāprecizē, lai iegūtu derīgus datus par saistību starp apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumiem un kavējumiem. 

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – oa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(oa) saikne starp kavējumiem, kas 
radušies apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu dēļ, un nepietiekamiem 
kvalitātes standartiem;
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Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz šā ziņojuma pamata Komisija var 
izlemt, vai ir nepieciešams pārskatīt šo 
regulu.

3. Uz šā ziņojuma pamata Komisija ciešā 
sadarbībā ar Eiropas Parlamentu var 
izlemt, vai ir nepieciešams pārskatīt šo 
regulu.

Pamatojums

Ar 39. panta 3. punktu Komisija mēģina sevi padarīt par vienīgo lēmēju attiecībā uz regulas 
jaunas versijas nepieciešamību. Šā jautājuma izlemšanā cieši jāiesaista Eiropas Parlaments.

Grozījums Nr. 37
Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot šīs regulas piemērošanu un 
ievērojot citus Savienības tiesību aktu 
noteikumus, dalībvalstis var veikt 
vajadzīgos pasākumus darbinieku tiesību 
aizsardzības nodrošināšanai.

Dalībvalstīm juridiski jānodrošina, ka 
personālam uzņēmumos, kas sniedz 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumus 
trešai pusei vai pašpakalpojumus, ir 
pienācīgs sociālās aizsardzības līmenis, kā 
arī atbilstoši darba apstākļi arī tad, ja tiek 
slēgti līgumi ar apakšuzņēmējiem un ir 
spēkā pakalpojumu līgumi. Ja dalībvalsts 
kompetentās iestādes konstatē, ka 
attiecīgajā lidostā prasītos standartus 
neievēro, attiecīgajiem pakalpojumu 
sniedzējiem vai pašpakalpojumu veicējiem 
akreditāciju aptur, atceļ vai nepiešķir līdz 
laikam, kad atbilstošais standarts atkal ir 
nodrošināts.
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