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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W posiedzeniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) dnia 31 maja 2012 r. 
poświęconemu usługom obsługi naziemnej wzięli udział przedstawiciele związków 
zawodowych, portów lotniczych, linii lotniczych i Komisji Europejskiej. Wyniki posiedzenia 
zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu. 

Obsługa naziemna jest faktycznie odpowiedzialna za sprawną obsługę lotów. Usługi obsługi 
naziemnej obejmują 11 kategorii usług: 1) administracja naziemna i nadzór; 2) obsługa 
naziemna pasażerów; 3) obsługa bagażu; 4) obsługa ładunków i poczty; 5) obsługa ramp; 
6) obsługa statku powietrznego; 7) obsługa w zakresie tankowania paliwa; 8) utrzymanie 
statku powietrznego; 9) obsługa lotu i czynności administracyjne związane z załogą; 
10) transport naziemny; 11) obsługa w zakresie cateringu. Dostęp do rynku usług obsługi 
naziemnej może być obecnie ograniczony w zakresie kategorii 3, 4, 5 i 7.

Znaczenie usług obsługi naziemnej
Według danych Komisji przychody sektora obsługi naziemnej wynoszą globalnie 50 mld 
EUR1. Szacuje się, że w Europie w tym sektorze zatrudnionych jest co najmniej 60 000 osób2.

Liberalizacja z 1996 r. i jej skutki
Sprawozdawca przygotował w 1996 r. i 2008 r. opinię w sprawie usług obsługi naziemnej. 
W 1996 r. PE i Rada przyjęły dyrektywę 96/67/WE. Celem dyrektywy jest otwarcie rynku 
usług obsługi naziemnej oraz umożliwienie większej konkurencji. W wielokrotnie 
przywoływanym przez Komisję badaniu Ecorys przedstawiono wniosek, iż w wyniku 
pierwszego otwarcia rynku zmniejszyło się bezpieczeństwo zatrudnienia i wzrosła liczba 
umów krótkoterminowych3. Ponadto połowa związków zawodowych w UE zwraca uwagę na 
fakt, iż wzrost płac w sektorze usług obsługi naziemnej jest znacznie poniżej poziomu inflacji 
i średniego poziomu wzrostu płac4. Wydatki na koszty personalne stanowią około 75% 
kosztów produkcji w tym sektorze. Według danych Komisji dokonano znacznej redukcji 
kosztów w liniach lotniczych5. Koszty związane z usługami obsługi naziemnej stanowią w ich 
przypadku 5–12% kosztów operacyjnych6.

Plany liberalizacji z 2012 r. dotyczące redukcji opóźnień
Dnia 1 grudnia 2012 r. Komisja przyjęła projekt rozporządzenia dotyczącego sektora usług 
obsługi naziemnej, które ma zastąpić dyrektywę 96/67/WE. Celem rozporządzenia jest 
zredukowanie opóźnień i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pasażerów transportu 
lotniczego. Aby zrealizować ten cel, Komisja zamierza kontynuować liberalizację sektora 
usług obsługi naziemnej poprzez dopuszczenie do rynku przynajmniej jednego dodatkowego 
i trzeciego niezależnego przedsiębiorstwa wykonującego obsługę naziemną. 

                                               
1 Projekt rozporządzenia COM(2011)0824, uzasadnienie akapit 2.
2 Projekt rozporządzenia COM(2011)0824, uzasadnienie akapit 2.
3 Badanie Ecorys, 21 grudnia 2007 r.: Rozwój polityki społecznej w transporcie lotniczym w UE: Badania 
trendów w zatrudnieniu, płacach i warunkach pracy w latach 1997-2007, s. 56.4Badanie Ecorys, 21 grudnia 2007 r.: Rozwój polityki społecznej w transporcie lotniczym w UE: Badania 
trendów w zatrudnieniu, płacach i warunkach pracy w latach 1997-2007, s. 56.
5 Sprawozdanie Komisji w sprawie sektora usług obsługi naziemnej z dnia 24 stycznia 2007 r.
6 Wniosek dotyczący rozporządzenia COM(2011)0824, uzasadnienie s. 2.
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Usługi obsługi naziemnej nie ponoszą głównej odpowiedzialności za opóźnienia 
Sprawozdawca stanowczo zaprzecza danym Komisji, zgodnie z którymi odpowiedzialność za 
trzy z czterech opóźnień ponosi sektor usług obsługi naziemnej. Przynajmniej w odniesieniu 
do niemieckich portów lotniczych sprawozdawca dysponuje wiarygodnymi informacjami, 
zgodnie z którymi sektor usług obsługi naziemnej jest odpowiedzialny za jedynie niewielką, 
a wręcz nieznaczną część opóźnień. Zakres odpowiedzialności wynosi od 0,6% do 4%. 

W odpowiedzi na pytanie pisemne sprawozdawcy postawione komisarzowi ds. transportu 
Siimowi Kallasowi stwierdza się w sposób jasny, że Komisja nie dysponuje – ani 
w odniesieniu do UE, ani na poziomie państw członkowskich – danymi dotyczącymi 
opóźnień, które wskazywałyby w szczególny sposób na odpowiedzialność sektora usług 
obsługi naziemnej. W tym kontekście sprawozdawca krytycznie odnosi się do faktu, że 
Komisja wybrała rozporządzenie jako ramy prawne dla swoich propozycji. Zdaniem 
sprawozdawcy odbierze to państwom członkowskim konieczną swobodę działania. 

Sprzeciw wobec liberalizacji
Sprawozdawca stanowczo sprzeciwia się dalszej liberalizacji. Rynek usług obsługi naziemnej 
osiągnął już wysoki poziom wydajności. Optymalizacja procesów została w znacznej mierze 
zakończona. Wielu usługodawców już dziś generuje jedynie niewielkie zyski. 

W takich warunkach dopuszczenie do rynku dodatkowych usługodawców doprowadzi do 
tego, że większa presja cenowa będzie skutkować obniżeniem kosztów personalnych i 
w efekcie odbije się bezpośrednio na pracownikach. Skutki ostatniej liberalizacji dowodzą, że 
należy temu zapobiec. Za nierozsądny należy uznać dalszy spadek płac w sektorze usług 
obsługi naziemnej i zamianę umów na czas nieokreślony na umowy na czas określony. 
Pracownicy sektora usług obsługi naziemnej są odpowiedzialni za bezpieczeństwo transportu 
lotniczego, utrzymanie technicznego bezpieczeństwa lotów, jak również za zapobieganie 
zagrożeniom terrorystycznym.  

Za sprzeczne z interesem bezpieczeństwa ludności należy uznać zwiększanie presji społecznej 
wywieranej na personel i pogarszanie warunków życia pracowników. Cel poprawy jakości nie 
zostanie osiągnięty poprzez dumping płacowy. Na niebezpieczeństwo naraża się tym samym 
istniejące standardy, sprawny przebieg procesów oraz wysoką motywację pracowników. 

Gwarancja transferu personelu
W art. 12 Komisja przewidziała zapewnienie pracownikom sektora usług obsługi naziemnej 
gwarancji transferu oraz ochrony. Ma to na celu zmniejszenie skutków dalszej liberalizacji. 
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje taką propozycję. Jeśli pomimo znacznego 
sprzeciwu dojdzie do dalszej liberalizacji, dobrze byłoby z niepewnej możliwości uczynić 
jasne zobowiązanie. Istotne w tym kontekście jest zapewnienie daleko idących praw ochrony 
i najwyższego poziomu jakości oraz bezpieczeństwa. Powyższe wymagania stanowią
podstawę poprawek proponowanych przez sprawozdawcę.
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POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Transportu i Turystyki, jako 
do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
14 lipca 2005 r. w sprawie C-386/03 
(Komisja przeciwko Niemcom1) oraz 
sprawę C-460/02 (Komisja przeciwko 
Włochom),
__________________
1 Zb.Orz. 2005, I-6947. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niejasnym pozostaje, czy państwa 
członkowskie mogą wymagać przejęcia
personelu przy zmianie operatora usług 
obsługi naziemnej o ograniczonym 
dostępie. Przerwanie ciągłości zatrudnienia
może mieć szkodliwy wpływ na jakość 
usług obsługi naziemnej. Dlatego należy 
wyjaśnić zasady przejmowania
pracowników w szerszym zakresie niż 
wynikałoby ze stosowania dyrektywy 
2001/23/WE w sprawie przejmowania 
przedsiębiorstw umożliwiającym
państwom członkowskim zapewnienie 

(17) Należy wyjaśnić i dokładnie 
przewidzieć, jak państwa członkowskie 
mogą jednoznacznie zagwarantować 
przejęcie personelu przy zmianie operatora 
usług obsługi naziemnej. Przerwanie 
ciągłości zatrudnienia ma szkodliwy 
wpływ na jakość usług obsługi naziemnej.
Dlatego pilną sprawą jest wyjaśnienie lub 
w razie konieczności zmiana zasady
transferu pracowników poprzez 
odpowiednie zastosowanie dyrektywy 
2001/23/WE w sprawie przejmowania 
przedsiębiorstw, w porozumieniu 
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właściwych warunków zatrudnienia 
i pracy.

z partnerami społecznymi, umożliwiając
państwom członkowskim zapewnienie 
właściwych warunków zatrudnienia, 
bezpieczeństwa i pracy oraz ochrony praw 
pracowniczych i wysokich norm pracy.
Państwom członkowskim zaleca się 
przyjęcie podejścia, zgodnie z którym 
wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn 
ekonomicznych, technicznych lub 
organizacyjnych jest w tym kontekście 
niedopuszczalne.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17 a) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
powinny zapewniać odpowiednie poziomy 
bezpieczeństwa, tak aby duża rotacja 
pracowników i duża liczba kontraktów 
z podwykonawcami nie powodowały 
zagrożenia dla standardów 
bezpieczeństwa;

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 17 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17 b) Ustawodawca powinien zapewnić 
możliwość zalecenia przez państwa 
członkowskie przejęcia personelu przy 
zmianie operatora usług obsługi 
naziemnej o ograniczonym dostępie.

Uzasadnienie

Jeśli państwa członkowskie będą mogły zobowiązać operatorów lub użytkowników portów 
lotniczych do przejęcia pracowników, to takie rozwiązanie nie przyczyni się do podniesienia 
jakości usług obsługi naziemnej, ani do wzrostu konkurencyjności.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W sektorze tak pracochłonnym, jak 
obsługa naziemna, stały rozwój 
pracowników i ich szkolenie mają duży 
wpływ na jakość usług. Należy zatem
ustanowić minimalne wymogi w zakresie 
szkoleń, aby zapewnić odpowiednią jakość 
działań pod względem niezawodności, 
odporności, bezpieczeństwa i ochrony oraz 
stworzyć równe szanse dla operatorów.

(28) W sektorze tak pracochłonnym, jak 
obsługa naziemna, stały rozwój 
pracowników i ich szkolenie mają duży 
wpływ na jakość usług i bezpieczeństwo 
operacji. Właściwa instytucja europejska 
we współpracy z właściwymi organami 
w państwach członkowskich, operatorami 
portów lotniczych i partnerami 
społecznymi powinna ustanowić zestaw 
ambitnych norm minimalnych, aby 
zapewnić najwyższą jakość edukacji 
i szkoleń pracowników w sektorze obsługi 
naziemnej. Normy te powinny być 
systematycznie uaktualniane i rozwijane, 
aby przyczyniały się do jakości działań pod 
względem niezawodności, odporności, 
bezpieczeństwa i ochrony oraz aby
stworzyć równe szanse dla operatorów.
Dopóki dane lotnisko nie spełni 
wymaganych norm, następuje 
zawieszenie, wycofanie lub odmówienie 
zatwierdzenia uprawnień odnośnych 
operatorów usług do czasu ponownego 
osiągnięcia wymaganego poziomu usług. 
W odniesieniu do szczególnych wymagań 
uwzględniających dodatkowe szkolenie 
specjalistyczne na rzecz lotniska, 
minimalny czas trwania tego szkolenia 
powinien wynosić 5 dni.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28 a) Aby poprawić warunki pracy 
bagażowych powinno się w dalszym 
stopniu ograniczyć maksymalną 
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dopuszczalną wagę bagażu, zwłaszcza 
bagażu przeładowywanego ręcznie. W 
przypadku ręcznego przeładowywania 
bagażu powinno się szczegółowo określić 
wagę poszczególnych sztuk bagażu za 
pomocą systemu znakowania bagażu, 
dzielącego sztuki bagażu na różne klasy 
wagowe.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Państwa członkowskie powinny
zachować uprawnienia do zapewnienia 
odpowiedniego poziomu ochrony socjalnej 
dla personelu przedsiębiorstw 
świadczących usługi obsługi naziemnej;

(31) Państwa członkowskie powinny
gwarantować, by personel przedsiębiorstw 
świadczących usługi obsługi naziemnej
korzystał z odpowiedniego poziomu 
ochrony socjalnej oraz godziwych 
warunków pracy, również w przypadku 
podwykonawstwa i w kontekście umów 
o usługę. W przypadku stwierdzenia przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
braku odpowiedniej ochrony lub naruszeń 
może nastąpić zawieszenie, wycofanie lub 
odmówienie zatwierdzenia uprawnień 
operatorów odnośnych usług do czasu 
ponownego osiągnięcia wymaganego 
poziomu usług;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31 a) Biorąc pod uwagę, że praca 
w obszarze usług przeładowywania 
bagażu może prowadzić do zagrożenia 
wcześniejszym wyczerpaniem 
pracowników w życiu zawodowym, 
niniejsze rozporządzenie daje państwom 
członkowskim możliwość wprowadzenia 
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krajowych przepisów zmierzających do 
poprawy warunków pracy.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenie praw pracowników 
w przypadku transferu personelu na 
potrzeby usług podlegających 
ograniczeniom dostępu do rynku

Zabezpieczenie praw pracowników 
w przypadku transferu personelu

Poprawka10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się
tylko do usług obsługi naziemnej, dla 
których dane państwo członkowskie 
ograniczyło liczbę operatorów zgodnie 
z art. 6 lub 14.

1. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się 
do usług obsługi naziemnej, dla których 
dane państwo członkowskie ograniczyło 
liczbę operatorów zgodnie z art. 6 lub art.
14. Państwa członkowskie powinny 
dokładnie sprawdzić, w świetle niniejszego 
rozporządzenia, czy ograniczenie 
konkurencji jest wskazane również 
w innych sektorach. 

Poprawka11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli w wyniku procedury selekcyjnej 
określonej w art. 7–10 operator usług 
obsługi naziemnej, o których mowa w ust. 
1, traci swoje upoważnienie do 
świadczenia takich usług, to państwa 
członkowskie mogą nałożyć na operatorów 
usług obsługi naziemnej, którzy przejmują 

2. 2. Jeżeli w wyniku procedury 
selekcyjnej określonej w art. 7–10 operator 
usług obsługi naziemnej, o których mowa 
w ust. 1, traci swoje upoważnienie do 
świadczenia takich usług oraz w przypadku 
gdy operator obsługi naziemnej 
zaprzestaje świadczenia na rzecz 
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świadczenie takich usług, obowiązek 
nadania pracownikom zatrudnionym 
uprzednio do świadczenia takich usług 
takich samych praw, jakie by im 
przysługiwały, gdyby nastąpiło przejęcie 
w rozumieniu dyrektywy Rady 
2001/23/WE.

użytkownika portu lotniczego usług 
obsługi naziemnej lub jeśli użytkownik 
portu lotniczego wykonujący własną 
obsługę naziemną podejmie decyzję 
o zaprzestaniu wykonywania własnej 
obsługi naziemnej, to państwa 
członkowskie nakładają na operatorów 
usług obsługi naziemnej lub użytkowników 
portu lotniczego wykonujących własną 
obsługę naziemną, którzy przejmują 
świadczenie takich usług, obowiązek 
nadania pracownikom zatrudnionym 
uprzednio do świadczenia takich usług 
takich samych praw, jakie by im 
przysługiwały, gdyby nastąpiło przejęcie 
w rozumieniu dyrektywy Rady 
2001/23/WE. Art. 4 ust. 1 zdanie 2 
dyrektywy 2001/23/WE nie ma 
zastosowania do przypadków, o których 
mowa w zdaniu 1 niniejszego ustępu. 
Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn 
ekonomicznych, technicznych lub 
organizacyjnych jest niedopuszczalne.

Poprawka12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Prawa te obejmują zastosowanie 
ogólnie obowiązujących lub zwyczajowych 
w danym segmencie działalności układów 
zbiorowych, zgodnie z tradycją przyjętą 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. 

Poprawka13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie ograniczają 
wymóg określony w ust. 2 do 
pracowników poprzedniego operatora,

3. Państwa członkowskie ograniczają 
wymóg określony w ust. 2 do 
pracowników poprzedniego operatora, 
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którzy są zaangażowani w świadczenie 
usług, w stosunku do których poprzedni 
operator utracił upoważnienie, i którzy
z własnej woli wyrażają zgodę na przejście 
do nowego(-ych) operatora(-ów).

w tym do użytkowników portu lotniczego 
wykonujących własną obsługę naziemną,
których świadczenia zaprzestał poprzedni 
operator, lub w stosunku do których 
poprzedni operator utracił upoważnienie, 
i którzy z własnej woli wyrażają zgodę na 
przejście do nowego(-ych) operatora(-ów)
lub użytkownika portu lotniczego 
wykonującego własną obsługę naziemną.
Koszty socjalne związane z odejściem 
pracowników ponoszą linie lotnicze 
w zależności od ich udziału w ruchu 
poprzedniego operatora.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie ograniczają 
wymóg określony w ust. 2 w taki sposób, 
aby był proporcjonalny do wielkości 
działalności faktycznie przeniesionej na 
nowych operatorów.

skreślony

Uzasadnienie

Celem art. 12 ust. 4 jest ograniczenie stosowania dyrektywy 2001/23/WE w sprawie 
przejmowania przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie zastrzeżenia dotyczącego 
proporcjonalności. Gwarancje przejęcia obiecane pracownikom we wniosku w ramach 
rekompensaty za liberalizację muszą mieć zobowiązujący i daleko idący charakter. W 
przeciwnym wypadku rekompensata staje się zwykłym mydleniem oczu. Dlatego 
sprawozdawca wnioskuje o skreślenie fragmentu dotyczącego proporcjonalności.  

Poprawka15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli państwo członkowskie nakłada 
wymóg, o którym mowa w ust. 2, 
dokumentacja przetargowa dotycząca 
procedury selekcyjnej określonej w art. 7–

5. Dokumentacja przetargowa dotycząca 
procedury selekcyjnej określonej w art. 7–
10 zawiera wykaz przedmiotowych 
pracowników i odpowiednie dane 
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10 zawiera wykaz przedmiotowych 
pracowników i odpowiednie dane 
szczegółowe dotyczące praw umownych 
pracowników i warunków, na jakich 
pracowników uznaje się za związanych 
z przedmiotowymi usługami.

szczegółowe dotyczące praw umownych 
pracowników i warunków, na jakich 
pracowników uznaje się za związanych 
z przedmiotowymi usługami. Personel 
i przedstawiciele związków mają dostęp do 
tych wykazów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli operator usług obsługi naziemnej 
zaprzestaje świadczenia na rzecz 
użytkownika portu lotniczego usług 
obsługi naziemnej stanowiących istotną 
część operacji obsługi naziemnej danego 
operatora w przypadkach nieobjętych 
przepisami ust. 2 lub jeśli użytkownik 
portu lotniczego wykonujący własną 
obsługę naziemną podejmie decyzję 
o zaprzestaniu wykonywania własnej 
obsługi naziemnej, państwa członkowskie 
mogą nałożyć na dostawców usług obsługi 
naziemnej lub użytkownika portu 
lotniczego wykonującego własną obsługę 
naziemną, którzy następnie świadczą takie 
usługi obsługi naziemnej, wymóg 
zagwarantowania pracownikom, którzy 
zostali wcześniej zatrudnieni do 
świadczenia takich usług, praw, które 
przysługiwałyby im, gdyby doszło do 
transferu w rozumieniu dyrektywy Rady 
2001/23/WE.

skreślony

Uzasadnienie

Należy uprościć art. 12 poprzez wspólne zajęcie się wszystkimi trzema przypadkami (utrata 
licencji przez operatora, ustanie świadczenia usług obsługi naziemnej przez operatora, 
ustanie wykonywania usług obsługi naziemnej przez użytkownika wykonującego własną 
obsługę naziemną) w art. 12 ust. 2. W rezultacie art. 12 ust. 6 zostaje skreślony.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie ograniczają 
wymóg określony w ust. 6 do 
pracowników poprzedniego operatora 
wykonujących usługi obsługi naziemnej, 
których świadczenia zaprzestał poprzedni 
operator i którzy dobrowolnie wyrazili 
zgodę na przejście do nowego operatora 
lub użytkownika portu lotniczego 
wykonującego własną obsługę naziemną.

skreślony

Uzasadnienie

Należy uprościć art. 12 poprzez wspólne zajęcie się wszystkimi trzema przypadkami (utrata 
licencji przez operatora, ustanie świadczenia usług obsługi naziemnej przez operatora, 
ustanie wykonywania usług obsługi naziemnej przez użytkownika wykonującego własną 
obsługę naziemną) w art. 12 ust. 2. W rezultacie art. 12 ust. 6 zostaje skreślony, podobnie jak 
art. 12 ust. 7, ponieważ jego treść jest automatycznie ujęta w art. 12 ust. 3. 

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie ograniczają 
wymóg określony w ust. 6 do 
pracowników użytkownika portu 
lotniczego wykonującego własną obsługę 
naziemną wykonujących usługi obsługi 
naziemnej, odnośnie do których 
użytkownik portu lotniczego wykonujący 
własną obsługę naziemną podjął decyzję 
o zaprzestaniu wykonywania własnej 
obsługi i którzy dobrowolnie wyrazili 
zgodę na przejście do nowego operatora 
lub użytkownika portu lotniczego 
wykonującego własną obsługę naziemną.

skreślony
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Uzasadnienie

Należy uprościć art. 12 poprzez wspólne zajęcie się wszystkimi trzema przypadkami (utrata 
licencji przez operatora, ustanie świadczenia usług obsługi naziemnej przez operatora, 
ustanie wykonywania usług obsługi naziemnej przez użytkownika wykonującego własną 
obsługę naziemną) w art. 12 ust. 2. W rezultacie art. 12 ust. 6 zostaje skreślony, podobnie jak 
art. 12 ust. 7, ponieważ jego treść jest automatycznie ujęta w art. 12 ust. 3.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie ograniczają 
wymóg określony w art. 6, tak aby był on 
proporcjonalny do wielkości operacji 
przekazanych innemu operatorowi lub 
użytkownikowi portu lotniczego 
wykonującemu własną obsługę naziemną.

skreślony

Uzasadnienie

Celem art. 12 ust. 9 jest ograniczenie stosowania dyrektywy 2001/23/WE w sprawie 
przejmowania przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie zastrzeżenia dotyczącego 
proporcjonalności. Gwarancje przejęcia obiecane pracownikom we wniosku w ramach 
rekompensaty za liberalizację muszą mieć zobowiązujący i daleko idący charakter. W 
przeciwnym wypadku rekompensata staje się zwykłym mydleniem oczu. Dlatego 
sprawozdawca wnioskuje o skreślenie fragmentu dotyczącego proporcjonalności.  

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10 a. Państwa członkowskie zapewniają 
zapobieganiu dumpingowi płacowemu nie 
tylko w stosunku do stałych pracowników 
obsługi naziemnej, ale również 
w przypadku transferu personelu, aby 
zagwarantować odpowiednie normy 
społeczne i poprawę jakości usług obsługi 
naziemnej;
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10 b. Właściwe organy państw 
członkowskich zapewniają adekwatną 
ochronę społeczną pracowników 
zatrudnionych do świadczenia tych usług;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10 c. Celem zamortyzowania szkodliwych 
skutków liberalizacji usług obsługi 
naziemnej należy określić wiążące 
minimalne normy jakości, egzekwowane 
przez organy zarządzające portem 
lotniczym w interesie bezpiecznych, 
wiarygodnych i skutecznych operacji;

Poprawka23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedsiębiorstwo ubiegające się 
o zatwierdzenie wykazuje, że jego 
pracownicy mają kwalifikacje, 
doświadczenie zawodowe i staż pracy 
niezbędne do wykonywania działalności 
będącej przedmiotem wniosku 
o zatwierdzenie.

Przedsiębiorstwo ubiegające się 
o zatwierdzenie wykazuje, że jego 
pracownicy mają kwalifikacje, 
doświadczenie zawodowe i staż pracy 
niezbędne do wykonywania działalności 
będącej przedmiotem wniosku 
o zatwierdzenie. Właściwe organy państw 
członkowskich we współpracy 
z operatorami portów lotniczych 
i odnośnymi partnerami społecznymi 
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ustanawiają i uzasadniają wymogi 
odnoszące się do kwalifikacji, 
doświadczenia zawodowego i stażu pracy 
pracownika. Właściwe organy państw 
członkowskich monitorują ich stosowanie. 
Ponadto właściwa instytucja europejska, 
właściwe organy państw członkowskich, 
operatorzy portów lotniczych i partnerzy 
społeczni ustanawiają na poziomie UE 
ogólne normy szkoleniowe dla 
pracowników obsługi naziemnej. Wraz 
z opracowaniem wiążących europejskich 
standardów minimalnych dotyczących 
nauki zawodu i dalszych szkoleń państwa 
członkowskie wdrażają je i monitorują, 
aby zagwarantować jak najwyższe 
standardy bezpieczeństwa w całej Europie.

Poprawka24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy usług obsługi naziemnej 
i użytkownicy portu lotniczego 
wykonujący własną obsługę naziemną 
dopilnowują, aby ich pracownicy 
zajmujący się świadczeniem usług obsługi 
naziemnej, w tym kadra zarządzająca 
i nadzorująca, regularnie uczestniczyli 
w specjalistycznych i okresowych
szkoleniach umożliwiających im 
wykonywanie przydzielonych zadań.

1. Operatorzy usług obsługi naziemnej 
i użytkownicy portu lotniczego 
wykonujący własną obsługę naziemną 
dopilnowują, aby ich pracownicy 
zajmujący się świadczeniem usług obsługi 
naziemnej, w tym kadra zarządzająca 
i nadzorująca, regularnie uczestniczyli 
w ujednoliconych na szczeblu 
europejskim szkoleniach zawodowych
i okresowych, umożliwiających im 
wykonywanie przydzielonych zadań
i zapobieganie wypadkom i zranieniom.
Właściwa instytucja europejska we 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich, operatorami 
portów lotniczych i partnerami 
społecznymi ustanawia zestaw ambitnych 
i wiążących norm minimalnych, aby 
zapewnić najwyższą jakość edukacji 
i szkoleń pracowników w sektorze obsługi 
naziemnej. Normy te są systematycznie 
uaktualniane i rozwijane, aby 
przyczyniały się do jakości działań pod 
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względem niezawodności, odporności, 
bezpieczeństwa i ochrony oraz stwarzały 
równe szanse dla operatorów. Właściwe
organy państw członkowskich monitorują 
spełnianie norm w zakresie edukacji 
i szkoleń przy użyciu odpowiednich 
środków. Dopóki dane lotnisko nie spełni 
wymaganych norm, następuje 
zawieszenie, wycofanie lub odmówienie 
zatwierdzenia uprawnień odnośnych 
operatorów. Niniejsza procedura służy do 
zachowania bezpieczeństwa 
w europejskim ruchu lotniczym. Możliwe 
jest polecenie przeprowadzenia 
okresowych szkoleń na koszt danych 
operatorów usług obsługi naziemnej 
i użytkowników portu lotniczego 
wykonujących własną obsługę naziemną. 

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2  

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdy pracownik zajmujący się 
świadczeniem usług obsługi naziemnej
odbywa co najmniej dwudniowe szkolenie
dotyczące zadań przydzielonych takiemu 
pracownikowi. Każdy pracownik odbywa 
odpowiednie szkolenie przy obejmowaniu
nowego stanowiska lub przy przydzieleniu 
pracownikowi nowego zadania.

2. Każdy pracownik zajmujący się 
świadczeniem usług obsługi naziemnej
musi regularnie odbywać teoretyczne 
i praktyczne szkolenia podstawowe, jak 
również szkolenia dotyczące zadań 
przydzielonych takiemu pracownikowi.
Właściwe organy państw członkowskich 
we współpracy z odnośnymi operatorami 
portu lotniczego i partnerami społecznymi 
określają szczególne wymagania 
uwzględniające dodatkowe szkolenie 
specjalistyczne na rzecz lotniska, 
częstotliwość oraz minimalny czas trwania 
tego szkolenia. Pomyślny wynik testu 
praktycznego i teoretycznego jest 
potwierdzeniem nabycia odpowiednich 
umiejętności i wiedzy. Koszty szkolenia 
pokrywa w całości pracodawca. Każdy 
pracownik odbywa odpowiednie szkolenie
przed objęciem nowego stanowiska lub
rozpoczynając wykonywanie 
nowowyznaczonych zadań.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zależności od danej czynności obsługi 
naziemnej szkolenie obejmuje co najmniej:

3. Konkretny zakres testów 
sprawdzających i szkoleń, jak również ich 
właściwe przeprowadzenie są 
ujednolicone na szczeblu europejskim 
oraz są określane i monitorowane przez 
właściwe organy państw członkowskich. 
W zależności od danej czynności obsługi 
naziemnej szkolenia i testy obejmują co 
najmniej:

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) szkolenie funkcjonalne w zakresie 
obsługi pasażerów, w tym szkolenie 
w zakresie obsługi rękawa oraz w zakresie 
informacji i wsparcia dla pasażerów 
zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 
261/2004 i (WE) nr 1107/2006;

g) szkolenie funkcjonalne w zakresie 
obsługi pasażerów, przy czym szczególną 
uwagę należy poświęcić pasażerom 
o specjalnych potrzebach, w szczególności
tym o ograniczonej sprawności ruchowej 
bądź pasażerom niepełnosprawnym, 
w tym szkolenie w zakresie obsługi rękawa 
oraz w zakresie informacji i wsparcia dla 
pasażerów zgodnie z rozporządzeniami
(WE) nr 261/2004 i (WE) nr 1107/2006;

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – litera n)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) środki awaryjne i zarządzanie na 
wypadek zagrożenia;

n) środki awaryjne, udzielanie pierwszej 
pomocy i zarządzanie na wypadek 
zagrożenia;
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – litera p a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pa) środki ochrony przed zawodowymi 
zagrożeniami zdrowia pracowników usług 
obsługi naziemnej.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie 5 lat od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące wykonania niniejszego 
rozporządzenia. W sprawozdaniu dokonuje 
się w szczególności oceny wszelkich 
istotnych skutków dotyczących jakości 
usług obsługi naziemnej, zatrudnienia 
i warunków pracy. W sprawozdaniu
uwzględnia się następujący zestaw
wskaźników i kryteriów dla danej próby 
portów lotniczych:

1. W terminie 3 lat od daty rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
dotyczące wykonania niniejszego 
rozporządzenia. W sprawozdaniu dokonuje 
się w szczególności oceny skutków 
dotyczących jakości usług obsługi 
naziemnej, jak i zatrudnienia i warunków 
pracy. W sprawozdaniu dokonuje się
analizy następujących wskaźników 
i kryteriów:

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) minimalne normy jakościowe dla 
przedsiębiorstw wykonujących obsługę 
naziemną;

l) minimalne normy jakościowe dla 
przedsiębiorstw wykonujących obsługę 
naziemną w każdym porcie lotniczym Unii 
w odniesieniu do 11 kategorii usług;
weryfikacja zależności między 
opóźnieniami spowodowanymi przez 
operatorów usług obsługi naziemnej 
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i minimalnymi normami jakościowymi;

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera m)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

m) szkolenia; m) stan szkoleń na podstawie obszarów 
określonych w art. 34 ust. 3 lit. a)–q);
weryfikacja zależności między 
opóźnieniami spowodowanymi przez 
operatorów usług obsługi naziemnej 
i szkoleniami;

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera n) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

n) przejmowanie pracowników i związany 
z tym wpływ na ochronę pracowników;

n) przejmowanie pracowników i związany 
z tym wpływ na ochronę pracowników, 
w szczególności liczbę pracowników 
objętych transferem w przypadku zmiany 
dostawcy usług obsługi naziemnej, liczbę 
pracowników dobrowolnie przyjmujących 
wypowiedzenie w przypadku zmiany 
dostawcy usług obsługi naziemnej; zmiany 
w wysokości płac pracowników objętych 
transferem i liczba procesów sądowych 
w związku z przejęciami;

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) warunki zatrudnienia i pracy w sektorze 
obsługi naziemnej.

o) warunki zatrudnienia i pracy w sektorze 
obsługi naziemnej, a w szczególności 
rozwój płac i wynagrodzeń w porównaniu 
z rozwojem cen obsługi naziemnej, jak 
również w porównaniu z rozwojem 
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wydajności całego sektora usług obsługi 
naziemnej w porcie lotniczym 
i poszczególnych operatorów sektora 
usług obsługi naziemnej.

Uzasadnienie

Sprawozdanie należy przedłożyć już po trzech latach, aby możliwie wcześnie zidentyfikować 
negatywne skutki rozporządzenia. Określenie skutków jako „istotnych” daje zbyt duże 
możliwości interpretacji. Wskaźniki powinny być precyzyjnie określone, w celu umożliwienia 
określenia przy pomocy zweryfikowanych danych zależności między usługami obsługi 
naziemnej a opóźnieniami. 

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 – litera o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o a) związek między opóźnieniami 
spowodowanymi przez obsługę naziemną, 
a niedostatecznymi normami jakości;

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Na podstawie przedmiotowego 
sprawozdania Komisja może podjąć 
decyzję dotyczącą konieczności zmiany 
niniejszego rozporządzenia.

3. Na podstawie przedmiotowego 
sprawozdania Komisja może, w ścisłej 
współpracy z Parlamentem Europejskim,
podjąć decyzję dotyczącą konieczności 
zmiany niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Celem art. 39 ust. 3 wniosku jest ustanowienie wyłącznych kompetencji decyzyjnych 
w zakresie konieczności zmiany rozporządzenia. W tym aspekcie konieczne jest włącznie 
Parlamentu Europejskiego.

Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Artykuł 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla stosowania 
niniejszego rozporządzenia i 
z zastrzeżeniem innych przepisów prawa 
unijnego, państwa członkowskie mogą 
podejmować działania niezbędne w celu 
zapewnienia ochrony praw pracowników.

Państwa członkowskie prawnie 
gwarantują, by personel przedsiębiorstw 
świadczących usługi obsługi naziemnej na 
rzecz osób trzecich lub wykonujący 
własną obsługę naziemną korzystał 
z odpowiedniego poziomu ochrony 
socjalnej oraz godziwych warunków 
pracy, również w przypadku 
podwykonawstwa i w kontekście umów 
o usługę. Jeżeli właściwe organy państw 
członkowskich stwierdzą, że dane lotnisko 
nie spełnia wymaganych norm, następuje 
zawieszenie, wycofanie lub odmówienie 
zatwierdzenia uprawnień operatorów lub 
odnośnych usług własnej obsługi 
naziemnej do czasu ponownego 
osiągnięcia wymaganego poziomu usług.
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