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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor EMPL je 31. maja 2012 pripravil predstavitev na temo storitev zemeljske oskrbe, ki so 
se je udeležili predstavniki sindikatov, upravljavcev letališč, letalskih prevoznikov in 
Evropske komisije. Ugotovitve so upoštevani v tem poročilu. 

Storitve zemeljske oskrbe so ključne za neovirano delovanje letališč. Obstaja enajst vrst 
storitev zemeljske oskrbe: (1) upravljanje in nadzor na letališču, (2) oskrba potnikov, (3) 
sprejem in odprema prtljage, (4) sprejem in odprema tovora in pošte, (5) oskrba na ploščadi, 
(6) storitve oskrbe na zrakoplovu, (7) oskrba z gorivom in oljem, (8) vzdrževanje zrakoplova, 
(9) letalske operacije in storitve za posadko, (10) prevoz na zemlji in (11) storitve oskrbe 
potnikov s hrano in pijačo. Vstop na trg za vrste 3, 4, 5 in 7 sme biti za zdaj omejen.

Pomembnost storitev zemeljske oskrbe
Prihodek od storitev zemeljske oskrbe po podatkih Komisije na svetovni ravni znaša približno 
50 milijard evrov1. Ocenjeno je, da je v tem sektorju v Evropi zaposlenih najmanj 60.000 
ljudi2.

Liberalizacija iz leta 1996 in njene posledice
Pripravljavec mnenja je o storitvah zemeljske oskrbe mnenje pripravil že leta 1996 in 2008. 
Evropski parlament in Svet sta leta 1996 sprejela Direktivo 96/67/ES. Njen cilj je bil odpreti 
trg storitev zemeljske oskrbe in omogočiti večjo konkurenco. V študiji podjetja Ecorys, ki jo 
je Komisija večkrat navedla, je bilo ugotovljeno, da „so postala delovna mesta s prvim 
odprtjem trga bolj negotova, število kratkoročnih pogodb pa se je povečalo“3. Poleg tega je 
polovica sindikatov v EU poudarilo, da gibanje plač pri storitvah zemeljske oskrbe zaostaja za 
inflacijo in povprečnim zvišanjem plač4. Izdatki za zaposlene obsegajo približno 75 % 
proizvodnih stroškov pri storitvah zemeljske oskrbe. Stroški letalskih prevoznikov so se po 
navedbah Komisije močno znižali5. Storitve zemeljske oskrbe zajemajo od 5 do 12 % 
njihovih obratovalnih stroškov6.

Načrti liberalizacije 2012 za odpravo zamud
Komisija je 1. decembra 2011 predložila osnutek uredbe o storitvah zemeljske oskrbe, ki naj 
bi nadomestila Direktivo 96/67/ES. Cilj te uredbe je odprava zamud in izboljšanje kakovosti 
storitev za potnike, za kar želi Komisija trg storitev zemeljske oskrbe še bolj liberalizirati, in 
sicer z izdajo dovoljenja vsaj še enemu, tretjemu neodvisnemu podjetju za zemeljsko oskrbo.

Storitve zemeljske oskrbe niso glavni razlog za zamude
Pripravljavec mnenja odločno zanika podatke Komisije, po katerih naj bi tri četrtine zamud 
nastalo zaradi storitev zemeljske oskrbe. Že iz zanesljivih informacij nemških letališč se lahko 

                                               
1 Predlog uredbe COM(2011) 824, obrazložitveni memorandum, str. 2.
2 Predlog uredbe COM(2011) 824, obrazložitveni memorandum, str. 2.
3 Študija podjetja Ecorys, 21. december 2007: Social developments in the EU air transport: A study of 
developments in employment, wages and working conditions in the period of 1997 – 2007, str. 56.4Študija podjetja Ecorys, 21. december 2007: Social developments in the EU air transport: A study of 
developments in employment, wages and working conditions in the period of 1997 – 2007, str. 56.
5 Poročilo Komisije o storitvah zemeljske oskrbe z dne 24. januarja 2007.
6 Predlog uredbe COM(2011) 824, obrazložitveni memorandum, str. 2.
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razbere, da storitve zemeljske oskrbe povzročajo zamude le v zelo majhni, deloma 
zanemarljivi meri. Razpon je med 0,6 % in 4 %.

Evropski komisar za promet Kallas je v odgovoru na pisno vprašanje vašega pripravljavca 
mnenja pojasnil, da „Komisija nima podatkov o zamudah, ki naj bi izhajale prav iz storitev 
zemeljske oskrbe, niti za EU niti za države članice “. Zaradi tega se pripravljavec mnenja ne
more strinjati, da je Komisija za svoje predloge izbrala pravni okvir uredbe. S tem bo po 
njegovem mnenju državam članicam odvzet nujni manevrski prostor.

Zavračanje liberalizacije
Pripravljavec mnenja odločno zavrača nadaljnjo liberalizacijo. Trg storitev zemeljske oskrbe 
je že dosegel visoko raven produktivnosti. Optimizacija postopkov se je večinoma končala.
Številni izvajalci že danes ustvarijo le majhen dobiček.

V teh okoliščinah se bo cenovni pritisk zaradi izdaje dovoljenja dodatnim izvajalcem prek 
znižanja izdatkov za zaposlene prenesel neposredno nanje. Rezultati zadnje liberalizacije 
kažejo, da je to treba preprečiti. Nedopustno je, da se plače v sektorju storitev zemeljske 
oskrbe še naprej znižujejo in da se še več stalnih delovnih mest spreminja v začasna. Osebje 
pri storitvah zemeljske oskrbe je odgovorno za varnost zračnega prometa in zagotavljanje 
tehnične varnosti v letalstvu, pa tudi za preprečevanje teroristične nevarnosti.

Povečevanje socialnega pritiska na zaposlene in njihovo potiskanje v negotove razmere 
nasprotujeta interesom varnosti prebivalstva. Cilj boljše kakovosti ne bo dosežen s plačnim 
dampingom, ogroženi pa bodo veljavni standardi, neoviran potek in visoka motivacija 
zaposlenih.

Jamstva za prerazporeditev
Komisija je v členu 12 določila, da lahko osebje pri storitvah zemeljske oskrbe dobi jamstva 
za prerazporeditev in pravice do varstva. Tako naj bi se posledice nadaljnje liberalizacije 
omilile. Pripravljavec mnenja pozdravlja ta pristop. Toda če bi kljub močnemu odporu
nastopila liberalizacija, mora nejasno določena možnost postati obveznost! Ta mora biti 
izoblikovana tako, da bo zajemala široke pravice do varstva in zagotavlja kar najvišjo raven 
kakovosti in varnosti. Navedene zahteve so podlaga za predloge sprememb pripravljavca 
mnenja.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju sodbe Sodišča Evropske 
unije z dne 14. julija 2005, zadeva C-
386/03 Komisija proti Nemčiji1 in zadeva 
C-460/02 Komisija proti Italiji,
__________________
1 [2005], I-6947. 

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Glede tega, ali države članice lahko
zahtevajo prevzem osebja po spremembi 
pooblaščenega izvajalca storitev zemeljske 
oskrbe z omejenim dostopom, obstaja 
nekaj nejasnosti. Razdelitev osebja lahko
škodljivo vpliva na kakovost storitev 
zemeljske oskrbe. Zato je primerno, da se 
pojasnijo pravila o prevzemu osebja zunaj 
področja uporabe Direktive 2001/23/ES o 
prenosu podjetij in da se s tem državam 
članicam omogoči, da zagotovijo primerne 
pogoje za zaposlovanje in delo.

(17) Jasno bi bilo treba opredeliti in 
zagotoviti to, kako naj države članice brez 
dvoumnosti zahtevajo prevzem osebja po 
spremembi pooblaščenega izvajalca 
storitev zemeljske oskrbe. Razdelitev 
osebja škodljivo vpliva na kakovost 
storitev zemeljske oskrbe. Zato je nujno, 
da se pojasnijo in po potrebi spremenijo
pravila o prerazporeditvi osebja, in sicer z 
ustrezno uporabo Direktive 2001/23/ES o 
prenosu podjetij in po posvetovanju s 
socialnimi partnerji, s čimer se državam 
članicam omogoči, da zagotovijo primerne 
pogoje za zaposlovanje, varnost in delo ter 
zaščito pravic zaposlenih in visoke 
delovne standarde. Državam članicam se 
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priporoči, da odpoved zaradi ekonomskih, 
tehničnih ali organizacijskih razlogov v 
tem okviru ni dopustna.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Določbe te uredbe bi morale 
zagotoviti primerno raven varnosti, tako 
da pogoste kadrovske menjave in veliko 
število pogodb s podizvajalci ne bodo 
ogrožale varnostnih standardov.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17b) Zakonodajalec bi moral zagotoviti, 
da lahko države članice priporočijo 
prerazporeditev osebja, če pride do 
spremembe izvajalca omejene storitev 
zemeljske oskrbe.

Obrazložitev

To, da lahko države članice izvajalce ali uporabnike letališč obvežejo k prerazporeditvi 
osebja, ne bo izboljšalo kakovosti storitev zemeljske oskrbe ali konkurenčnosti.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V sektorju, ki je tako delovno 
intenziven, kot je sektor storitev zemeljske 
oskrbe, stalen napredek in stalno 

(28) V sektorju, ki je tako delovno 
intenziven, kot je sektor storitev zemeljske 
oskrbe, stalen napredek in stalno 
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usposabljanje osebja močno vpliva na 
kakovost storitev. Zato je treba določiti 
minimalne zahteve glede usposabljanja, 
da bi se zagotovila kakovost dejavnosti v 
smislu zanesljivosti, prožnosti, varnosti in 
varovanja, ter vzpostavil enak konkurenčni 
položaj med izvajalci.

usposabljanje osebja močno vpliva na 
kakovost storitev in varnost dejavnosti.
Pristojna evropska institucija bi morala v 
sodelovanju s pristojnimi organi v 
državah članicah, upravljavci letališč in 
socialnimi partnerji določiti ambiciozne 
minimalne standarde za zagotavljanje 
najvišje kakovosti izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih v sektorju 
storitev zemeljske oskrbe. Te standarde bi 
bilo treba redno posodabljati in razvijati, 
da bi tako prispevali h kakovosti
dejavnosti v smislu zanesljivosti, prožnosti, 
varnosti in varovanja ter vzpostavili enak 
konkurenčni položaj med izvajalci. Vse 
dokler zahtevani standardi na določenem 
letališču niso izpolnjeni, se dovoljenje 
začasno ali dokončno odvzame ali zadrži 
vse do tedaj, ko je ustrezen standard 
ponovno dosežen. Kar zadeva podrobnosti 
o dodatnem usposabljanju, specifičnem za 
posamično letališče, bi usposabljanje 
moralo trajati najmanj 5 dni.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28 a) Da bi izboljšali delovne pogoje 
delavcev prtljažnih služb, bi bilo treba še 
dodatno znižati največjo dovoljeno maso 
prtljage, zlasti v primerih, ko se sprejem in 
odprema prtljage izvajata ročno. Pri 
ročnem sprejemu in odpremi prtljage bi 
morala biti masa posameznega dela 
prtljage jasno označena s pomočjo sistema 
označevanja z etiketami, ki bi kose 
prtljage razdelil na različne kategorije 
glede na maso.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Države članice morajo še naprej ostati 
pristojne za zagotavljanje ustrezne ravni 
socialnega varstva osebja podjetja, ki 
opravlja storitve zemeljske oskrbe.

(31) Države članice morajo zagotoviti, da 
osebje podjetij, ki opravljajo storitve 
zemeljske oskrbe, uživa ustrezne ravni 
socialnega varstva in dostojne delovne 
pogoje, tudi v primeru podizvajanja in 
pogodb o izvajanju storitev. Če pristojni 
organi v državah članicah ugotovijo vrzeli 
v varstvu ali kršitve pravil, se dovoljenje 
začasno ali dokončno odvzame ali zadrži 
vse do tedaj, ko je ustrezen standard 
ponovno dosežen.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31 a) Glede na to, da delo na področju 
storitev sprejema in odpreme prtljage 
lahko privede do tveganja, da se zaposleni 
v delovni dobi zgodaj iztrošijo, daje ta 
uredba državam članicam možnost, da za 
izboljšanje delovnih pogojev uporabijo 
nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ohranjanje pravic delavcev v primeru 
prenosa osebja pri storitvah, za katere 
veljajo omejitve dostopa do trga

Ohranjanje pravic delavcev v primeru 
prenosa osebja
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Predlog spremembe10

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta člen se uporablja samo za storitve 
zemeljske oskrbe, za katere je zadevna 
država članica omejila število izvajalcev v 
skladu s členom 6 ali 14.

1. Ta člen se uporablja za storitve 
zemeljske oskrbe, za katere je zadevna 
država članica omejila število izvajalcev v 
skladu s členom 6 ali 14. Države članice bi 
morale ob upoštevanju določb te uredbe 
natančno preveriti, ali omejitev 
konkurence velja za druge sektorje.

Predlog spremembe11

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar po postopku izbire, ki je določen 
v členih 7 do 10, izvajalec storitev 
zemeljske oskrbe iz dostavka 1 izgubi 
dovoljenje za opravljanje teh storitev, 
države članice lahko od izvajalcev storitev 
zemeljske oskrbe, ki začnejo naknadno 
opravljati te storitve, zahteva, da osebju, ki 
je bilo predhodno najeto za opravljanje teh 
storitev, priznajo pravice, do katerih bi 
osebje bilo upravičeno, če bi prišlo do 
prerazporeditve v smislu Direktive Sveta 
2001/23/ES.

2. Kadar po postopku izbire, ki je določen 
v členih 7 do 10, izvajalec storitev 
zemeljske oskrbe iz odstavka 1 izgubi 
dovoljenje za opravljanje teh storitev ali 
kadar izvajalec storitev preneha opravljati 
storitve zemeljske oskrbe za uporabnika 
letališča ali kadar se samooskrbovani 
uporabnik letališča odloči za prenehanje 
samooskrbe, države članice od izvajalcev 
storitev zemeljske oskrbe ali 
samooskrbovanih uporabnikov letališča, 
ki začnejo naknadno opravljati te storitve, 
zahtevajo, da osebju, ki je bilo predhodno 
najeto za opravljanje teh storitev, priznajo 
pravice, do katerih bi osebje bilo 
upravičeno, če bi prišlo do prerazporeditve 
v smislu Direktive Sveta 2001/23/ES.
Člen 4(1), drugi stavek, 
Direktive 2001/23/ES se ne uporablja za 
primere iz prvega stavka navedenega 
odstavka. Odpoved zaradi ekonomskih, 
tehničnih ali organizacijskih razlogov ni 
dopustna.
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Predlog spremembe12

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Te pravice vključujejo uporabo 
splošnih kolektivnih pogodb ali pogodb, ki 
običajno veljajo za posamezni sektor, 
skladno z dogovori v državah članicah.

Predlog spremembe13

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zahtevo iz odstavka (2) 
omejijo na delavce predhodnega izvajalca, 
ki sodelujejo pri opravljanju storitev, za 
katere je predhodni izvajalec izgubil 
dovoljenje, in ki se prostovoljno strinjajo s 
prerazporeditvijo k novim izvajalcem.

3. Države članice zahtevo iz odstavka (2) 
omejijo na delavce predhodnega izvajalca, 
vključno s samooskrbovanimi uporabniki 
letališča, ki sodelujejo pri opravljanju 
storitev zemeljske oskrbe, ki jih je 
predhodni izvajalec prenehal opravljati ali
za katere je predhodni izvajalec izgubil 
dovoljenje, in ki se prostovoljno strinjajo s 
prerazporeditvijo k novim izvajalcem ali 
samooskrbovanim uporabnikom letališča. 
Stroške načrta za presežne delavce nosijo 
letalske družbe glede na svoj delež v 
prometu prejšnjega izvajalca.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice omejijo zahtevo iz 
odstavka (2), da bi bila sorazmerna z 
obsegom dejavnosti, ki se dejansko 
prenese na druge izvajalce.

črtano

Obrazložitev

Komisija želi s členom 12(4) in zahtevo po sorazmernosti omejiti uporabo 
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Direktive 2001/23/ES o prenosu podjetij. Jamstva za prerazporeditev, ki jih Komisija 
delavcem obljublja v zameno za liberalizacijo, morajo biti zavezujoča in široka,sicer bo 
navedena izravnava le prazna obljuba. Zato želi pripravljavec mnenja to zahtevo črtati.

Predlog spremembe15

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar države članice določijo zahtevo iz 
odstavka (2), je treba v razpisni 
dokumentaciji za postopek izbora, ki je 
določen v členih 7 do 10, navesti seznam 
zadevnega osebja in ustrezne podrobnosti o 
pogodbenih pravicah ter pogojih za 
delavce, na podlagi katerih so delavci 
povezani z zadevnimi storitvami.

5. V razpisni dokumentaciji za postopek 
izbora, ki je določen v členih 7 do 10, je 
treba navesti seznam zadevnega osebja in 
ustrezne podrobnosti o pogodbenih 
pravicah ter pogojih za delavce, na podlagi 
katerih so delavci povezani z zadevnimi 
storitvami. Osebje in predstavniki 
sindikatov imajo dostop do teh seznamov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar v primerih, ki niso zajeti v 
odstavku (2), izvajalec storitev zemeljske 
oskrbe uporabniku letališča preneha 
zagotavljati storitve zemeljske oskrbe, ki 
pomenijo znaten del dejavnosti zemeljske 
oskrbe tega izvajalca, ali kadar se 
samooskrbovani uporabnik letališča 
odloči za prenehanje zagotavljanja 
oskrbe, lahko države članice od izvajalca 
storitev zemeljske oskrbe ali 
samooskrbovanega uporabnika letališča, 
ki pozneje zagotavljata take storitve, da 
osebju, ki je bilo pred tem zaposleno za 
izvajanje takih storitev, dodelita pravice, 
do katerih bi bilo to osebje upravičeno, če 
bi bil izveden prenos v smislu Direktive 
Sveta 2001/23/ES.

črtano
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Obrazložitev

Člen 12 je treba poenostaviti, tako da se v njegovem drugem odstavku obravnavajo vsi trije 
primeri skupaj (izvajalec izgubi dovoljenje, izvajalec preneha opravljati storitve zemeljske 
oskrbe, samooskrbovani uporabnik letališča preneha opravljati storitve zemeljske oskrbe). S 
tem se lahko odstavek 6 člena 12 črta.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Zahtevo iz odstavka (6) države članice 
omejijo na delavce prejšnjega izvajalca, 
vključene v zagotavljanje storitev 
zemeljske oskrbe, za katere je prejšnji 
izvajalec odločil, da jih preneha 
zagotavljati, ki spontano sprejmejo prenos 
k novemu izvajalcu ali 
samooskrbovanemu uporabniku letališča.

črtano

Obrazložitev

Člen 12 je treba poenostaviti, tako da se v njegovem drugem odstavku obravnavajo vsi trije 
primeri skupaj (izvajalec izgubi dovoljenje, izvajalec preneha opravljati storitve zemeljske 
oskrbe, samooskrbovani uporabnik letališča preneha opravljati storitve zemeljske oskrbe). S 
tem se lahko odstavek 6 člena 12 črta, pa tudi njegov odstavek 7, ker je ta že samodejno zajet 
prek njegovega odstavka 3.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Zahtevo iz odstavka (6) države članice 
omejijo na delavce samooskrbovanega 
uporabnika letališča, vključene v 
zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe, za 
katere je prejšnji samooskrbovani 
uporabnik letališča odločil, da jih preneha 
zagotavljati, ki spontano sprejmejo prenos 
k novemu izvajalcu ali 

črtano



AD\912854SL.doc 13/21 PE491.100v02-00

SL

samooskrbovanemu uporabniku letališča.

Obrazložitev

Člen 12 je treba poenostaviti, tako da se v njegovem drugem odstavku obravnavajo vsi trije 
primeri skupaj (izvajalec izgubi dovoljenje, izvajalec preneha opravljati storitve zemeljske 
oskrbe, samooskrbovani uporabnik letališča preneha opravljati storitve zemeljske oskrbe). S 
tem se lahko odstavek 6 člena 12 črta, pa tudi njegova odstavka 7 in 8, ker sta že samodejno 
zajeta v odstavku 3.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. Zahtevo iz odstavka (6) države članice 
omejijo na način, ki je sorazmeren z 
obsegom dejavnosti, ki je bil dejansko 
prenesen na drugega izvajalca ali 
samooskrbovanega uporabnika letališča.

črtano

Obrazložitev

Komisija želi s členom 12(9) in zahtevo po sorazmernosti omejiti uporabo 
Direktive 2001/23/ES o prenosu podjetij. Jamstva za prerazporeditev, ki jih Komisija 
delavcem obljublja v zameno za liberalizacijo, morajo biti zavezujoča in široka, sicer bo 
navedena izravnava le prazna obljuba. Zato želi pripravljavec mnenja to zahtevo črtati.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10 a. Države članice zagotovijo, da se 
prepreči plačni damping, in to ne le pri 
stalno zaposlenih delavcih v sektorju 
storitev zemeljske oskrbe, temveč tudi v 
primeru prerazporeditve osebja, da bi tako 
zagotovili primerne socialne standarde in 
izboljšali kakovost storitev zemeljske 
oskrbe.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10 b. Pristojni organi držav članic 
zagotovijo, da osebje, zaposleno za 
opravljanje teh storitev, uživa ustrezno 
socialno varstvo;

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 10 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10 c. Da bi bile operacije varne, zanesljive 
in učinkovite, morajo letališki organi 
upravljanja za preprečitev morebitnih 
škodljivih učinkov liberalizacije v sektorju 
storitev zemeljske oskrbe oblikovati in 
izvajati zavezujoče minimalne standarde 
kakovosti.

Predlog spremembe23

Predlog uredbe
Člen 20 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podjetje, ki zaprosi za dovoljenje, dokaže, 
da je njegovo osebje usposobljeno za 
opravljanje dejavnosti, za katere se 
prijavlja, in da ima strokovne izkušnje ter 
opravljeno službeno dobo, ki se zahteva za 
opravljanje teh dejavnosti.

Podjetje, ki zaprosi za dovoljenje, dokaže, 
da je njegovo osebje usposobljeno za 
opravljanje dejavnosti, za katere se 
prijavlja, in da ima strokovne izkušnje ter 
opravljeno službeno dobo, ki se zahteva ali 
se je zahtevala za opravljanje teh 
dejavnosti. Pristojni organi držav članic v 
sodelovanju z upravljavcem letališča in 
ustreznimi socialnimi partnerji za vsako 
letališče oblikujejo in utemeljijo 
posamezne zahteve glede usposobljenosti, 
strokovnih izkušenj in opravljene 
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službene dobe. Izvajanje teh zahtev 
spremljajo pristojni organi držav članic. 
Poleg tega pristojna evropska institucija, 
pristojni organi držav članic, upravljavci 
letališč in socialni partnerji oblikujejo 
splošne standarde usposabljanja za osebje 
v sektorju storitev zemeljske oskrbe. Če se 
za izobraževanje in usposabljanje 
pripravijo zavezujoči evropski minimalni 
standardi, jih morajo države članice 
izvajati in nadzorovati, da se tako po vsej 
Evropi zagotovijo kar najvišji varnostni 
standardi.

Predlog spremembe24

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe in 
samooskrbovani uporabniki letališča 
zagotovijo, da se vsi njihovi zaposleni, ki 
so vključeni v opravljanje storitev 
zemeljske oskrbe, vključno z vodstvenim 
osebjem in nadzorniki, redno udeležujejo 
posebnih in rednih usposabljanj, da bi 
lahko opravljali naloge, ki so jim 
dodeljene.

1. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe in 
samooskrbovani uporabniki letališča 
zagotovijo, da se vsi njihovi zaposleni, ki 
so vključeni v opravljanje storitev 
zemeljske oskrbe, vključno z vodstvenim 
osebjem in nadzorniki, redno udeležujejo 
strokovnih in rednih usposabljanj, 
usklajenih na evropski ravni, da bi lahko 
opravljali naloge, ki so jim dodeljene, in da 
se preprečijo nesreče in poškodbe. Za 
zagotavljanje najvišje kakovosti 
izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 
v sektorju storitev zemeljske oskrbe mora 
ambiciozne in zavezujoče minimalne 
standarde določiti pristojna evropska 
institucija v sodelovanju s pristojnimi 
organi v državah članicah, upravljavci 
letališč in socialnimi partnerji. Te 
standarde je treba redno posodabljati in 
razvijati, da bi tako prispevali h kakovosti
dejavnosti v smislu zanesljivosti, prožnosti, 
varnosti in varovanja ter vzpostavili enak 
konkurenčni položaj med izvajalci.
Pristojni organi držav članic z uporabo 
ustreznih sredstev spremljajo 
izpolnjevanje standardov izobraževanja in 
usposabljanja. Dovoljenje se začasno ali 
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dokončno odvzame ali zadrži, dokler 
zahtevani standardi na določenem 
letališču niso izpolnjeni. Postopek služi 
ohranjanju varnosti v evropskem zračnem 
prometu. Odrediti je mogoče redna 
usposabljanja na stroške izvajalcev 
storitev zemeljske oskrbe in 
samooskrbovanih uporabnikov letališča. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak zaposleni, ki je vključen v 
opravljanje storitev zemeljske oskrbe, se 
udeleži najmanj dvodnevnega 
usposabljanja, ki se nanaša na naloge, 
dodeljene zaposlenemu. Vsak zaposleni se 
udeleži ustreznega usposabljanja, kadar
začne opravljati novo delo ali kadar mu je 
bila dodeljena nova naloga.

2. Vsak zaposleni, ki je vključen v 
opravljanje storitev zemeljske oskrbe, se 
mora redno udeleževati osnovnega 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja 
ter usposabljanja, ki se nanaša na naloge, 
dodeljene zaposlenemu. Pristojni organi 
držav članic v sodelovanju z upravljavci 
letališč in ustreznimi socialnimi partnerji 
določijo podrobnosti o dodatnem 
usposabljanju, specifičnem za posamično 
letališče, o njegovi pogostosti in 
minimalnem trajanju. Uspešno opravljen 
praktični in teoretični preizkus je dokaz o 
pridobitvi ustrezne usposobljenosti in 
znanj. Stroške usposabljanja v celoti 
prevzame delodajalec. Vsak zaposleni se 
udeleži ustreznega usposabljanja pred 
začetkom opravljanja novega dela ali nove 
dodeljene naloge.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar je to ustrezno za dejavnost 
zadevnih storitev zemeljske oskrbe, 
usposabljanje zajema vsaj:

3. Posebna vsebina preizkusov in 
usposabljanj in njihova ustrezna izvedba 
se uskladita na evropski ravni, predpišejo 
in spremljajo pa jo pristojni organi držav 
članic. Kadar je to ustrezno za dejavnost 
zadevnih storitev zemeljske oskrbe, 
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usposabljanje in preizkusi zajemajo vsaj:

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) funkcionalno usposabljanje za oskrbo 
potnikov, vključno z usposabljanjem o 
vkrcavanju potnikov in informacijami in 
pomočjo potnikom v skladu z uredbama 
(ES) št. 261/2004 in (ES) št. 1107/2006;

(g) funkcionalno usposabljanje za oskrbo 
potnikov, s poudarkom na potnikih s 
posebnimi potrebami, zlasti potnikih z 
omejeno gibljivostjo in invalidih, vključno 
z usposabljanjem o vkrcavanju potnikov in 
informacijami in pomočjo potnikom v 
skladu z uredbama (ES) št. 261/2004 in 
(ES) št. 1107/2006;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) ukrepe v izrednih razmerah in 
upravljanje v nepredvidljivih razmerah; 

(n) ukrepe v izrednih razmerah, 
usposabljanje za prvo pomoč in 
upravljanje v nepredvidljivih razmerah;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 3 – točka p a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(pa) ukrepe za varstvo zaposlenih v 
storitvah zemeljske oskrbe pred 
nevarnostmi za zdravje, značilnimi za to 
vrsto dela.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje 5 let po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
izvajanju te uredbe. Poročilo zlasti oceni 
kateri koli znaten učinek na kakovost 
storitev zemeljske oskrbe, pogojev za 
zaposlitev in pogojev za delo. Poročilo
zlasti vključuje naslednje kazalnike in 
merila za vzorec letališč:

1. Komisija najpozneje 3 leta po datumu 
začetka veljavnosti te uredbe Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
izvajanju te uredbe. Poročilo zlasti oceni 
učinek na kakovost storitev zemeljske 
oskrbe, pa tudi na pogoje za zaposlitev in 
na delovne pogoje. Poročilo obravnava 
naslednje kazalnike in merila:

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) minimalni standardi kakovosti za 
podjetja, ki opravljajo storitve zemeljske 
oskrbe; 

(l) minimalni standardi kakovosti za 
podjetja, ki opravljajo storitve zemeljske 
oskrbe na vseh letališčih Evropske unije 
za vseh 11 vrst storitev; preverjanje 
razmerja med zamudami, nastalimi zaradi 
storitev zemeljske oskrbe, in minimalnimi 
standardi kakovosti;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(m) značilnosti usposabljanja; (m) stanje usposobljenosti in redno 
usposabljanje na področjih iz člena 34(3), 
od (a) do (q); preverjanje razmerja med 
zamudami, nastalimi zaradi storitev 
zemeljske oskrbe, in stanjem 
usposobljenosti;
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Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka n 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(n) prerazporeditev osebja in njegov vpliv 
na varnost zaposlenih;

(n) prerazporeditev osebja in njen vpliv na 
varnost zaposlenih, zlasti število 
prerazporejenega osebja v primeru 
zamenjave izvajalca storitev zemeljske 
oskrbe in število zaposlenih, ki so podjetje 
zapustili prostovoljno, v primeru 
zamenjave izvajalca storitev zemeljske 
oskrbe; gibanje plač v primeru 
prerazporeditve delavcev in število zadev v 
zvezi s prerazporeditvijo, vloženih na 
delovnih sodiščih;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaposlovanje in delovne razmere v 
sektorju storitev zemeljske oskrbe.

(o) zaposlovanje in delovne razmere v 
sektorju storitev zemeljske oskrbe, zlasti 
gibanje plač v primerjavi z gibanjem 
stroškov oskrbe ter v primerjavi z 
razvojem produktivnosti vseh storitev 
zemeljske oskrbe na letališču in 
posameznimi izvajalci storitev zemeljske 
oskrbe.

Obrazložitev

Poročilo bi moralo biti predloženo že po treh letih, da bi bilo mogoče prepoznati negativne 
posledice uredbe. Omejitev na „znatne“ učinke odpira preširok manevrski prostor za razlago.
Da bi se razmerje med storitvami zemeljske oskrbe in zamudami ugotovilo z zanesljivimi 
podatki, je treba kazalnike natančneje določiti.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1 – točka o a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o a) povezava med zamudami zaradi 
storitev zemeljske oskrbe in nezadostnimi
standardi kakovosti;

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi tega poročila lahko Komisija 
odloči, ali je nujen ponoven pregled te 
uredbe.

3. Na podlagi tega poročila lahko Komisija 
v tesnem sodelovanju z Evropskim 
parlamentom odloči, ali je nujen pregled te 
uredbe.

Obrazložitev

Komisija poskuša s členom 39(3) določiti eno samo pristojnost za odločanje o potrebi po 
prenovitvi Uredbe. Pri tem vprašanju je treba vsekakor vključiti Evropski parlament.

Predlog spremembe 37
Predlog uredbe
Člen 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v uporabo te uredbe in ob 
upoštevanju drugih določb zakonodaje 
Unije države članice lahko sprejmejo 
ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev 
varstva pravic delavcev in varstva okolja.

Države članice zagotovijo, da osebje 
podjetij, ki storitve zemeljske oskrbe 
opravljajo za tretjo stran, uživa ustrezne 
ravni socialnega varstva in dostojne 
delovne pogoje, tudi v primeru 
podizvajanja in pogodb o izvajanju 
storitev. Če pristojni organi držav članic 
ugotovijo, da zahtevani standardi na 
določenem letališču niso izpolnjeni, se 
dovoljenje začasno ali dokončno odvzame 
ali zadrži vse do tedaj, ko je ustrezen 
standard ponovno dosežen.
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