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Pozměňovací návrh 25
Jean Lambert

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
zamítá.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Není jednoznačné, zda členské státy 
mohou vyžadovat převzetí zaměstnanců při 
změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup. 
Narušení kontinuity činnosti zaměstnanců 
může mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb 
pozemního odbavování. Je proto vhodné 
vyjasnit pravidla týkající se převzetí
zaměstnanců, jež nespadá do působnosti 
směrnice 2001/23/ES o převodu podniků, 
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a podmínek pracovních.

(17) Členské státy prostřednictvím 
právních předpisů zajistí zcela 
jednoznačné převzetí zaměstnanců při 
změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování. Narušení kontinuity činnosti 
zaměstnanců má nepříznivý vliv na kvalitu 
služeb pozemního odbavování. Pravidla
týkající se převodů zaměstnanců, jež 
nespadají do působnosti směrnice 
2001/23/ES o změně poskytovatele služeb 
pozemního odbavování, která umožňují
členským státům zajistit zachování práv 
zaměstnanců, náročných 
pracovněprávních norem a důstojných
pracovních podmínek, by měla být 
v případě potřeby pozměněna 
prostřednictvím ustanovení o převodu 
zaměstnanců. Propouštění 
z ekonomických, technických nebo 
organizačních důvodů by v této souvislosti 
nemělo být povoleno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Není jednoznačné, zda členské státy 
mohou vyžadovat převzetí zaměstnanců při 
změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup. 
Narušení kontinuity činnosti zaměstnanců 
může mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb 
pozemního odbavování. Je proto vhodné
vyjasnit pravidla týkající se převzetí 
zaměstnanců, jež nespadá do působnosti 
směrnice 2001/23/ES o převodu podniků, 
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a podmínek pracovních.

(17) Je třeba vyjasnit, jak v souvislosti 
s rozsudkem Evropského soudního dvora 
ze dne 14. července 2005 ve věci C-
386/03: Komise Evropských společenství 
proti Spolkové republice Německo1

členské státy mohou vyžadovat převzetí 
zaměstnanců při změně poskytovatele 
služeb pozemního odbavování, k nimž je 
omezen přístup. Narušení kontinuity 
činnosti zaměstnanců může mít nepříznivý 
vliv na kvalitu služeb pozemního 
odbavování. Je proto naléhavě potřebné
vyjasnit pravidla týkající se převzetí 
zaměstnanců, jež nespadá do působnosti 
směrnice 2001/23/ES o převodu podniků, 
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a podmínek pracovních.

__________________
1 Sb. 2005, I-6947. 

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Není jednoznačné, zda členské státy 
mohou vyžadovat převzetí zaměstnanců při 

(17) Není jednoznačné, zda členské státy 
mohou vyžadovat převzetí zaměstnanců při 
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změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup. 
Narušení kontinuity činnosti zaměstnanců 
může mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb 
pozemního odbavování. Je proto vhodné
vyjasnit pravidla týkající se převzetí 
zaměstnanců, jež nespadá do působnosti 
směrnice 2001/23/ES o převodu podniků,
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a podmínek pracovních.

změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup. 
Narušení kontinuity činnosti zaměstnanců 
může mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb 
pozemního odbavování. Je proto naléhavě 
potřebné zajistit odpovídající uplatňování
směrnice 2001/23/ES o převodu podnik 
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a podmínek pracovních.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Není jednoznačné, zda členské státy 
mohou vyžadovat převzetí zaměstnanců při 
změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup. 
Narušení kontinuity činnosti zaměstnanců 
může mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb 
pozemního odbavování. Je proto vhodné 
vyjasnit pravidla týkající se převzetí 
zaměstnanců, jež nespadá do působnosti 
směrnice 2001/23/ES o převodu podniků, 
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a podmínek pracovních.

(17) Není jednoznačné, zda členské státy 
mohou vyžadovat převzetí zaměstnanců při 
změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup. 
Narušení kontinuity činnosti zaměstnanců 
může mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb 
pozemního odbavování. Je proto nezbytné 
vyjasnit ve spolupráci se sociálními 
partnery pravidla týkající se převzetí 
zaměstnanců, jež nespadá do působnosti 
směrnice 2001/23/ES o převodu podniků, 
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a podmínek pracovních.

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Není jednoznačné, zda členské státy 
mohou vyžadovat převzetí zaměstnanců při 
změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup. 
Narušení kontinuity činnosti zaměstnanců 
může mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb 
pozemního odbavování. Je proto vhodné 
vyjasnit pravidla týkající se převzetí 
zaměstnanců, jež nespadá do působnosti 
směrnice 2001/23/ES o převodu podniků, 
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a podmínek pracovních.

(17) Není jednoznačné, zda členské státy 
mohou vyžadovat převzetí zaměstnanců při 
změně poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup. 
Narušení kontinuity činnosti zaměstnanců 
může mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb 
pozemního odbavování. Je proto vhodné 
vyjasnit pravidla týkající se převzetí 
zaměstnanců, jež nespadá do působnosti 
směrnice 2001/23/ES o převodu podniků, 
a umožnit členským státům zajištění 
vhodných podmínek zaměstnávání 
a bezpečnosti a podmínek pracovních.

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Ustanovení tohoto nařízení by měla 
zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti 
tak, aby vysoká fluktuace pracovníků 
a velký počet smluv se subdodavateli 
nevedly k ohrožení bezpečnostních norem.

Or. pl

Pozměňovací návrh 32
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Zákonodárce by měl poskytnout 
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členským státům možnost doporučit 
převzetí zaměstnanců při změně 
poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, k nimž je omezen přístup.

Or. pl

Odůvodnění

Budou-li členské státy moci uložit poskytovatelům služeb či uživatelům letišť povinnost převzít 
pracovníky, nepovede takovéto řešení ke zvýšení kvality služeb pozemního odbavování ani ke 
zvýšení konkurenceschopnosti. 

Pozměňovací návrh 33
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V odvětví tak náročném na práci, jako 
jsou služby pozemního odbavování, má 
výrazný dopad na kvalitu služeb 
nepřetržitý rozvoj a průběžný výcvik 
zaměstnanců. Měly by být proto stanoveny
minimální požadavky na výcvik s cílem 
zajistit kvalitu operací z hlediska 
spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a ochrany před protiprávními činy 
a vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými provozovateli.

(28) V odvětví tak náročném na práci, jako 
jsou služby pozemního odbavování, má 
výrazný dopad na kvalitu služeb,
nepřetržitý rozvoj, vzdělání a průběžný 
výcvik zaměstnanců. Příslušné orgány 
členských států ve spolupráci s agenturou 
EASA, provozovateli letišť a sociálními 
partnery by měly stanovit ambiciózní 
minimální normy s cílem zajistit co 
nejvyšší kvalitu vzdělání a výcviku 
zaměstnanců v odvětví pozemního 
odbavování. Tyto normy by měly být 
pravidelně aktualizovány a rozvíjeny, aby 
přispívaly ke kvalitě operací z hlediska 
spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a ochrany před protiprávními činy 
a vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými provozovateli. Noví 
poskytovatelé služeb by neměli získat 
schválení, pokud nesplňují platné normy 
příslušného letiště.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V odvětví tak náročném na práci, jako 
jsou služby pozemního odbavování, má 
výrazný dopad na kvalitu služeb 
nepřetržitý rozvoj a průběžný výcvik 
zaměstnanců. Měly by být proto stanoveny 
minimální požadavky na výcvik s cílem 
zajistit kvalitu operací z hlediska 
spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a ochrany před protiprávními činy 
a vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými provozovateli.

(28) V odvětví tak náročném na práci, jako 
jsou služby pozemního odbavování, má 
výrazný dopad na kvalitu služeb 
nepřetržitý rozvoj a průběžný výcvik 
zaměstnanců. Měly by být proto stanoveny 
minimální požadavky na výcvik s cílem 
zajistit kvalitu operací z hlediska 
spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a ochrany před protiprávními činy 
a vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými provozovateli. Evropská 
agentura pro bezpečnost letectví by proto 
měla být pověřena vytvořením 
minimálních norem pro vzdělávání 
a výcvik zaměstnanců, jimiž by se členské 
státy mohly a měly řídit. Tato ustanovení 
by měla být pokud možno zahrnuta do 
nařízení č. 216/2008.

Or. de

Odůvodnění

Letová bezpečnost je regulována na evropské úrovni. Kvalifikace zaměstnanců se řídí 
právními předpisy členských států, přestože jejich činnost je klasifikována jako činnost 
s významem pro bezpečnost. Agentura pro bezpečnost letectví by měla vytvořit minimální 
normy, jimiž by se členské státy řídily při vytváření vlastních kvalifikačních požadavků.

Pozměňovací návrh 35
Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V odvětví tak náročném na práci, jako (28) V odvětví tak náročném na práci, jako 
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jsou služby pozemního odbavování, má 
výrazný dopad na kvalitu služeb 
nepřetržitý rozvoj a průběžný výcvik 
zaměstnanců. Měly by být proto stanoveny 
minimální požadavky na výcvik s cílem 
zajistit kvalitu operací z hlediska 
spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a ochrany před protiprávními činy 
a vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými provozovateli.

jsou služby pozemního odbavování, má 
nepřetržitý rozvoj a průběžný výcvik 
zaměstnanců výrazný dopad jak na kvalitu 
služeb, tak i na bezpečnost jednotlivých 
operací. Měly by být proto stanoveny 
minimální požadavky na výcvik s cílem 
zajistit kvalitu operací z hlediska 
spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a ochrany před protiprávními činy 
a vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými provozovateli.

Or. es

Pozměňovací návrh 36
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) V odvětví tak náročném na práci, jako 
jsou služby pozemního odbavování, má 
výrazný dopad na kvalitu služeb 
nepřetržitý rozvoj a průběžný výcvik 
zaměstnanců. Měly by být proto stanoveny 
minimální požadavky na výcvik s cílem 
zajistit kvalitu operací z hlediska 
spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a ochrany před protiprávními činy 
a vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými provozovateli.

(28) V odvětví tak náročném na práci, jako 
jsou služby pozemního odbavování, má 
výrazný dopad na kvalitu služeb 
nepřetržitý rozvoj a průběžný výcvik 
zaměstnanců. Měly by být proto stanoveny 
a na evropské úrovni harmonizovány
minimální požadavky na výcvik s cílem 
zajistit kvalitu operací z hlediska 
spolehlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a ochrany před protiprávními činy 
a vytvořit rovné podmínky mezi 
jednotlivými provozovateli.

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) S cílem zlepšit pracovní podmínky 
pracovníků pozemního odbavování 
zavazadel by se měly dále snížit limity 
nejvyšší povolené hmotnosti zavazadel 
zejména v případě, kdy jsou zavazadla 
odbavována ručně. Při ručním 
odbavováním zavazadel by měla být 
hmotnost jednotlivých zavazadel zřetelně 
označována prostřednictvím systému 
označování zavazadel, který bude 
jednotlivá zavazadla rozdělovat do 
různých hmotnostních tříd. 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Členské státy by si měly zachovat 
pravomoc k zajištění dostatečné úrovně
sociální ochrany zaměstnanců podniků, 
které poskytují služby pozemního 
odbavování.

(31) Členské státy by měly zajistit, že 
pracovníci poskytující služby pozemního 
odbavování budou mít dostatečnou 
úroveň sociální ochrany, spravedlivé 
pracovní podmínky a mzdy umožňující 
důstojný život, což by mělo být rovněž 
zajištěno v případě subdodávek a zakázek 
na služby. Noví poskytovatelé služeb by 
neměli získat schválení, pokud nesplňují 
platné normy příslušného letiště.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Členské státy by si měly zachovat 
pravomoc k zajištění dostatečné úrovně
sociální ochrany zaměstnanců podniků, 
které poskytují služby pozemního 
odbavování.

(31) Členské státy musí zajistit 
dostatečnou úroveň sociální ochrany 
zaměstnanců podniků, které poskytují 
služby pozemního odbavování. Pokud 
neexistuje dostatečná sociální ochrana, 
schválení může být zrušeno, odňato nebo 
nevydáno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Členské státy by si měly zachovat 
pravomoc k zajištění dostatečné úrovně 
sociální ochrany zaměstnanců podniků, 
které poskytují služby pozemního 
odbavování.

(31) Členské státy by se měly postarat 
o zaručení dostatečné úrovně sociální 
ochrany zaměstnanců podniků, které 
poskytují služby pozemního odbavování.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Ole Christensen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Vzhledem k tomu, že práce v oblasti 
služeb pozemního odbavování zavazadel 
může vést k riziku zkrácení aktivního 
pracovního života, umožňuje toto nařízení 
členským státům zavést vnitrostátní právní 
předpisy na zlepšení pracovních 
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podmínek. 

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Thomas Händel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Totéž se týká i uplatňování 
reprezentativních kolektivních smluv 
s jednotlivými letišti, týkajících se 
odměňování a ostatních pracovních 
podmínek.

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování práv zaměstnanců v případě 
převodu zaměstnanců do služeb 
podléhajících omezením přístupu na trh

Zachování práv zaměstnanců v případě 
převodu zaměstnanců 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tento článek se vztahuje pouze na 
služby pozemního odbavování, pro něž 
dotčený členský stát omezil počet 
poskytovatelů v souladu s článkem 6 nebo 
14.

1. Tento článek se vztahuje na všechny 
služby pozemního odbavování.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
mohou členské státy požádat poskytovatele 
služeb pozemního odbavování, kteří tyto 
služby poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES17.

2. Pokud bude na základě výběrového 
řízení stanoveného v článcích 7 až 10 
kterýkoli poskytovatel služeb pozemního 
odbavování, včetně uživatele letiště 
provádějícího odbavování vlastními 
silami, zmíněný v odstavci 1 nahrazen 
jiným poskytovatelem nebo poskytovateli, 
mohou členské státy požádat poskytovatele 
služeb pozemního odbavování, kteří tyto 
služby poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES17.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
mohou členské státy požádat poskytovatele
služeb pozemního odbavování, kteří tyto 
služby poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES17.

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb 
a také v případě, kdy poskytovatel služeb 
pozemního odbavování přestane 
poskytovat uživateli letiště služby 
pozemního odbavování či kdy se uživatel 
letiště provádějící odbavování vlastními 
silami rozhodne přestat jej vlastními 
silami vykonávat, mohou členské státy
doporučit poskytovatelům služeb 
pozemního odbavování, kteří tyto služby 
poskytují následně, aby zaměstnancům, 
kteří byli za účelem poskytování těchto 
služeb přijati dříve, zaručili práva, na něž 
by měli nárok, kdyby došlo k převodu ve 
smyslu směrnice Rady 2001/23/ES17.

Or. pl

Pozměňovací návrh 47
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
mohou členské státy požádat
poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, kteří tyto služby poskytují 
následně, aby zaměstnancům, kteří byli za 
účelem poskytování těchto služeb přijati 
dříve, zaručili práva, na něž by měli nárok, 
kdyby došlo k převodu ve smyslu směrnice 

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
pokud poskytovatel přestane uživateli 
letiště poskytovat služby pozemního 
odbavování, které v rámci všech jím 
poskytovaných služeb pozemního 
odbavování představují významný podíl, 
nebo pokud se uživatel letiště provádějící 
odbavování vlastními silami rozhodne 
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Rady 2001/23/ES17. přestat odbavování vlastními silami 
provádět, požádají členské státy
poskytovatele služeb pozemního 
odbavování nebo uživatele letiště 
provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří tyto služby pozemního 
odbavování poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES.

Významným podílem ve smyslu první věty 
prvního pododstavce se ve všech 
případech rozumí situace, kdy je dotčeno 
více než 5 % všech služeb pozemního 
odbavování. Na případy uvedené v první 
větě prvního pododstavce se druhá věta 
prvního pododstavce čl. 4 odst. 1 směrnice 
2001/23/ES nepoužijí. Výpověď 
z hospodářských, technických či 
organizačních důvodů není přípustná.

Or. de

Pozměňovací návrh 48
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
mohou členské státy požádat
poskytovatele služeb pozemního 
odbavování, kteří tyto služby poskytují 
následně, aby zaměstnancům, kteří byli za 
účelem poskytování těchto služeb přijati 
dříve, zaručili práva, na něž by měli nárok, 
kdyby došlo k převodu ve smyslu směrnice 

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb,
nebo pokud poskytovatel služeb přestane 
poskytovat služby pozemního odbavování 
uživateli letiště, nebo když uživatel letiště 
provádějící odbavování vlastními silami 
přestane provádět odbavování vlastními 
silami, členské státy požádají
poskytovatele služeb pozemního 
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Rady 2001/23/ES. odbavování nebo uživatele letiště 
provádějící odbavování vlastními silami, 
kteří tyto služby poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES. Ustanovení stanovená 
v druhé větě v čl. 4 odst. 1 směrnice 
2001/23/ES se v těchto případech 
nepoužijí.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
mohou členské státy požádat poskytovatele 
služeb pozemního odbavování, kteří tyto 
služby poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES.

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
musí členské státy požádat poskytovatele 
služeb pozemního odbavování, kteří tyto
služby poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES.

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
mohou členské státy požádat poskytovatele 
služeb pozemního odbavování, kteří tyto 
služby poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES17.

2. Pokud na základě výběrového řízení 
stanoveného v článcích 7 až 10 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování zmíněný v odstavci 1 ztratí 
oprávnění k poskytování těchto služeb, 
mohou členské státy požádat poskytovatele 
služeb pozemního odbavování, kteří tyto 
služby poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, kdyby 
došlo k převodu ve smyslu směrnice Rady 
2001/23/ES17. Mezi tato práva patří také 
závazné uplatňování reprezentativních 
kolektivních smluv.

Or. de

Odůvodnění

Nebude-li uplatňování reprezentativních kolektivních smluv závazné, bude probíhat 
hospodářská soutěž o nabídku nejnižší ceny a její součástí bude mzdový dumping, což se 
neslučuje s kvalitou, efektivitou, bezpečností, sociální ochranou a sociálním tržním 
hospodářstvím.

Pozměňovací návrh 51
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 2 na zaměstnance předchozího 
poskytovatele, kteří jsou zapojeni do 
poskytování služeb, k němuž předchozí 
poskytovatel ztratil oprávnění, a kteří 
převzetí novým poskytovatelem či 
poskytovateli dobrovolně přijmou.

3. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 2 na zaměstnance předchozího 
poskytovatele, včetně uživatele letiště 
provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří jsou zapojeni do poskytování 
služeb pozemního odbavování, které
předchozí poskytovatel přestal provádět
a kteří převzetí novým poskytovatelem či 
poskytovateli nebo uživatelem letiště 
provádějícím odbavování vlastními silami 
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dobrovolně přijmou.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 2 na zaměstnance předchozího 
poskytovatele, kteří jsou zapojeni do 
poskytování služeb, k němuž předchozí 
poskytovatel ztratil oprávnění, a kteří 
převzetí novým poskytovatelem či 
poskytovateli dobrovolně přijmou.

3. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 2 na zaměstnance předchozího 
poskytovatele, kteří jsou zapojeni do 
poskytování služeb, k němuž předchozí 
poskytovatel ztratil oprávnění, a kteří 
převzetí novým poskytovatelem či 
poskytovateli nebo uživatelem letiště 
provádějícím odbavování vlastními silami 
přijmou. Náklady na odcházející 
zaměstnance v rámci plánů na 
propouštění hradí uživatelé letiště 
v poměru ke svému podílu na objemu
provozu.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy omezí požadavek uvedený
v odstavci 2 na zaměstnance předchozího 
poskytovatele, kteří jsou zapojeni do 
poskytování služeb, k němuž předchozí 
poskytovatel ztratil oprávnění, a kteří 
převzetí novým poskytovatelem či 
poskytovateli dobrovolně přijmou.

3. Členské státy omezí doporučení
uvedené v odstavci 2 na zaměstnance 
předchozího poskytovatele, kteří jsou 
zapojeni do poskytování služeb, k němuž 
předchozí poskytovatel ztratil oprávnění, 
a kteří převzetí novým poskytovatelem či 
poskytovateli dobrovolně přijmou.
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Or. pl

Pozměňovací návrh 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 2 tak, aby byl přiměřený 
objemu činnosti skutečně převedenému 
na jiného či jiné poskytovatele.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud členský stát uloží požadavek 
uvedený v odstavci 2, zadávací 
dokumentace pro účely výběrového řízení 
uvedeného v článcích 7 až 10 obsahuje 
seznam dotčených zaměstnanců 
a příslušné informace o smluvních 
právech zaměstnanců a podmínkách, za 
jakých jsou zaměstnanci považováni za 
spjaté s dotčenými službami.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud poskytovatel služeb pozemního 
odbavování přestane uživateli letiště 
poskytovat služby pozemního odbavování, 
které představují významnou součást 
činností tohoto poskytovatele spojených 
s pozemním odbavováním, v případech, na 
něž se nevztahuje odstavec 2, nebo pokud 
se uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami rozhodne odbavování 
vlastními silami přerušit, mohou členské 
státy požádat poskytovatele služeb 
pozemního odbavování nebo uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří tyto služby pozemního 
odbavování poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, 
kdyby došlo k převodu ve smyslu směrnice 
Rady 2001/23/ES.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Ole Christensen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud členský stát uloží požadavek 
uvedený v odstavci 2, zadávací 
dokumentace pro účely výběrového řízení 
uvedeného v článcích 7 až 10 obsahuje 
seznam dotčených zaměstnanců a příslušné 
informace o smluvních právech 
zaměstnanců a podmínkách, za jakých jsou 
zaměstnanci považováni za spjaté 
s dotčenými službami.

5. Zadávací dokumentace pro účely 
výběrového řízení uvedeného v článcích 7 
až 10 obsahuje seznam dotčených 
zaměstnanců a příslušné informace 
o smluvních právech zaměstnanců 
a podmínkách, za jakých jsou zaměstnanci 
považováni za spjaté s dotčenými 
službami. Zaměstnanci a zástupci odborů 
mají k těmto seznamům přístup.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud poskytovatel služeb pozemního 
odbavování přestane uživateli letiště 
poskytovat služby pozemního odbavování, 
které představují významnou součást 
činností tohoto poskytovatele spojených 
s pozemním odbavováním, v případech, na 
něž se nevztahuje odstavec 2, nebo pokud 
se uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami rozhodne odbavování 
vlastními silami přerušit, mohou členské 
státy požádat poskytovatele služeb 
pozemního odbavování nebo uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří tyto služby pozemního 
odbavování poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, 
kdyby došlo k převodu ve smyslu směrnice 
Rady 2001/23/ES.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud poskytovatel služeb pozemního 
odbavování přestane uživateli letiště 
poskytovat služby pozemního odbavování, 
které představují významnou součást 
činností tohoto poskytovatele spojených 

vypouští se
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s pozemním odbavováním, v případech, na 
něž se nevztahuje odstavec 2, nebo pokud 
se uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami rozhodne odbavování 
vlastními silami přerušit, mohou členské 
státy požádat poskytovatele služeb 
pozemního odbavování nebo uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří tyto služby pozemního 
odbavování poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, 
kdyby došlo k převodu ve smyslu směrnice
Rady 2001/23/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud poskytovatel služeb pozemního 
odbavování přestane uživateli letiště 
poskytovat služby pozemního odbavování, 
které představují významnou součást 
činností tohoto poskytovatele spojených 
s pozemním odbavováním, v případech, na 
něž se nevztahuje odstavec 2, nebo pokud 
se uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami rozhodne odbavování 
vlastními silami přerušit, mohou členské 
státy požádat poskytovatele služeb 
pozemního odbavování nebo uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří tyto služby pozemního 
odbavování poskytují následně, aby 
zaměstnancům, kteří byli za účelem 
poskytování těchto služeb přijati dříve, 
zaručili práva, na něž by měli nárok, 
kdyby došlo k převodu ve smyslu směrnice 

vypouští se
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Rady 2001/23/ES.

Or. pl

Pozměňovací návrh 60
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 na ty zaměstnance 
předchozího poskytovatele, kteří jsou 
zapojeni do poskytování služeb pozemního 
odbavování, jež předchozí poskytovatel 
přestal poskytovat, a kteří převzetí novým 
poskytovatelem či poskytovateli nebo 
uživatelem letiště provádějícím 
odbavování vlastními silami dobrovolně 
přijmou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 na ty zaměstnance 
předchozího poskytovatele, kteří jsou 
zapojeni do poskytování služeb pozemního 
odbavování, jež předchozí poskytovatel 
přestal poskytovat, a kteří převzetí novým 
poskytovatelem či poskytovateli nebo 
uživatelem letiště provádějícím 
odbavování vlastními silami dobrovolně 
přijmou.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 62
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 na ty zaměstnance 
předchozího poskytovatele, kteří jsou 
zapojeni do poskytování služeb pozemního 
odbavování, jež předchozí poskytovatel 
přestal poskytovat, a kteří převzetí novým 
poskytovatelem či poskytovateli nebo 
uživatelem letiště provádějícím 
odbavování vlastními silami dobrovolně 
přijmou.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 63
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 na ty zaměstnance uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří jsou zapojeni do poskytování 
služeb pozemního odbavování, u nichž se 
uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami rozhodl odbavování 
vlastními silami přerušit, a kteří převzetí 
novým poskytovatelem či poskytovateli 
nebo uživatelem letiště provádějícím 
odbavování vlastními silami dobrovolně 
přijmou.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 na ty zaměstnance uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří jsou zapojeni do poskytování 
služeb pozemního odbavování, u nichž se 
uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami rozhodl odbavování 
vlastními silami přerušit, a kteří převzetí 
novým poskytovatelem či poskytovateli 
nebo uživatelem letiště provádějícím 
odbavování vlastními silami dobrovolně 
přijmou.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 na ty zaměstnance uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří jsou zapojeni do poskytování 
služeb pozemního odbavování, u nichž se 
uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami rozhodl odbavování 
vlastními silami přerušit, a kteří převzetí 
novým poskytovatelem či poskytovateli 
nebo uživatelem letiště provádějícím 
odbavování vlastními silami dobrovolně 

8. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 2 na ty zaměstnance uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami, kteří jsou zapojeni do poskytování 
služeb pozemního odbavování, u nichž se 
uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami rozhodl odbavování 
vlastními silami přerušit, a kteří převzetí 
novým poskytovatelem či poskytovateli 
nebo uživatelem letiště provádějícím 
odbavování vlastními silami dobrovolně 
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přijmou. přijmou.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 tak, aby byl přiměřený 
objemu činnosti skutečně převedenému 
na jiného poskytovatele nebo uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 tak, aby byl přiměřený 
objemu činnosti skutečně převedenému 
na jiného poskytovatele nebo uživatele 
letiště provádějícího odbavování vlastními 
silami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Minodora Cliveti
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Členské státy zajistí, že předcházení 
mzdovému dumpingu se nebude vztahovat 
pouze na trvalé zaměstnance provádějící 
pozemní odbavování, ale rovněž na 
převody zaměstnanců, aby byly zajištěny
odpovídající sociální standardy a zlepšení 
kvality služeb pozemního odbavování.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Minodora Cliveti

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. Příslušné orgány členských států 
řádně zohlední práva odborů a kolektivní 
smlouvy v rámci služeb poskytování 
pozemního odbavování, aby bylo 
zajištěno, že pracovníci zaměstnaní za 
účelem poskytování těchto služeb budou 
mít odpovídající sociální ochranu.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Minodora Cliveti

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10c. Jako ochrana proti škodlivým 
důsledkům liberalizace v odvětví 
pozemního odbavování je třeba, aby řídící 
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orgány letiště v zájmu bezpečného, 
spolehlivého a účinného provozu 
stanovily a vymáhaly závazné minimální 
normy kvality služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik, který žádá o schválení, prokáže, že 
jeho zaměstnanci mají kvalifikaci, odborné 
zkušenosti a délku praxe, které jsou 
nezbytné pro výkon činnosti, o niž se 
uchází.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik, který žádá o schválení, prokáže, že 
jeho zaměstnanci mají kvalifikaci, odborné 
zkušenosti a délku praxe, které jsou 
nezbytné pro výkon činnosti, o niž se 
uchází.

Podnik, který žádá o schválení, prokáže, že 
jeho zaměstnanci mají kvalifikaci, odborné 
zkušenosti a délku praxe, které jsou 
nezbytné pro výkon činnosti, o niž se 
uchází. Příslušné orgány členských států 
ve spolupráci s agenturou EASA stejně 
jako s dotčenými provozovateli letišť 
a sociálními partnery stanoví pro každé 
letiště jednotlivé požadavky týkající se 
kvalifikace, odborných zkušeností a délky 
služby. Na úrovni EU stanoví navíc 
EASA ve spolupráci s příslušnými orgány 
členských států, provozovateli letišť 
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a sociálními partnery obecné normy pro 
pracovníky služeb pozemního odbavování. 
Tyto požadavky sledují příslušné orgány 
členských států ve spolupráci s agenturou 
EASA.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik, který žádá o schválení, prokáže, že 
jeho zaměstnanci mají kvalifikaci, odborné 
zkušenosti a délku praxe, které jsou 
nezbytné pro výkon činnosti, o niž se 
uchází.

Podnik, který žádá o schválení, prokáže, že 
jeho zaměstnanci mají kvalifikaci, odborné 
zkušenosti a délku praxe, které jsou 
nezbytné pro výkon činnosti, o niž se 
uchází. Dotyčný provozovatel letiště je 
povinen vypracovat pro jednotlivá místa 
odůvodněné požadavky na kvalifikaci, 
odborné zkušenosti a délku praxe 
a příslušné orgány členských států je pak 
přezkoumají, stanoví a kontrolují jejich 
dodržování.

Or. de

Pozměňovací návrh 74
Thomas Händel

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podnik, který žádá o schválení, prokáže, že 
jeho zaměstnanci mají kvalifikaci, odborné 
zkušenosti a délku praxe, které jsou 
nezbytné pro výkon činnosti, o niž se 

Podnik, který žádá o schválení, prokáže, že 
jeho zaměstnanci mají kvalifikaci, odborné 
zkušenosti a délku praxe, které jsou 
nezbytné pro výkon činnosti, o niž se 
uchází. Vzhledem k tomu, že minimální 
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uchází. evropské normy jsou vypracovány jako 
doporučení pro vzdělávání a výcvik
zaměstnanců, měly by se členské státy 
zaměřit na to, aby zajistily pokud možno 
co nejpřísnější celoevropské bezpečnostní 
normy. 

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavení vlastními silami zajistí, aby
všichni jejich zaměstnanci zapojení do 
poskytování služeb pozemního 
odbavování, včetně řídících pracovníků 
a pracovníků dozoru, pravidelně 
absolvovali zvláštní a opakovací výcvik, 
který jim umožní plnit uložené úkoly.

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavení vlastními silami zajistí svým
zaměstnancům zapojeným do poskytování 
služeb pozemního odbavování, včetně 
řídících pracovníků a pracovníků dozoru,
pravidelnou účast na zvláštním 
a opakovacím výcviku, který jim umožní 
plnit uložené úkoly. Orgány dozoru 
členských států vhodnými prostředky 
kontrolují dodržování výcvikových 
standardů. V případě, že příslušné orgány 
členských států zjistí, že standardy výcviku 
nebyly dodrženy, zabrání poskytovatelům 
služeb pozemního odbavování 
a uživatelům letiště provádějícím odbavení 
vlastními silami v dalším přístupu 
k poskytování služeb, a to dokud nebude 
požadovaných standardů dosaženo.

Or. pl

Pozměňovací návrh 76
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavení vlastními silami zajistí, aby 
všichni jejich zaměstnanci zapojení do 
poskytování služeb pozemního 
odbavování, včetně řídících pracovníků 
a pracovníků dozoru, pravidelně 
absolvovali zvláštní a opakovací výcvik, 
který jim umožní plnit uložené úkoly.

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavení vlastními silami musí požadovat, 
aby všichni jejich zaměstnanci zapojení do 
poskytování služeb pozemního 
odbavování, včetně řídících pracovníků 
a pracovníků dozoru, pravidelně 
absolvovali zvláštní a opakovací výcvik 
harmonizovaný na evropské úrovni, který 
jim umožní plnit uložené úkoly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavení vlastními silami zajistí, aby 
všichni jejich zaměstnanci zapojení do 
poskytování služeb pozemního 
odbavování, včetně řídících pracovníků 
a pracovníků dozoru, pravidelně 
absolvovali zvláštní a opakovací výcvik, 
který jim umožní plnit uložené úkoly.

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavení vlastními silami zajistí, aby 
všichni jejich zaměstnanci zapojení do 
poskytování služeb pozemního 
odbavování, včetně řídících pracovníků 
a pracovníků dozoru, absolvovali alespoň 
dvoudenní vstupní výcvik při příchodu do 
nového zaměstnání a následný zvláštní 
a opakovací výcvik, který jim umožní plnit 
uložené úkoly. Tento výcvik musí splňovat
minimální evropské standardy a je 
zaměřený na plnění specifických úkolů, 
které jsou pracovníkovi uloženy. 

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavení vlastními silami zajistí, aby 
všichni jejich zaměstnanci zapojení do 
poskytování služeb pozemního 
odbavování, včetně řídících pracovníků 
a pracovníků dozoru, pravidelně 
absolvovali zvláštní a opakovací výcvik, 
který jim umožní plnit uložené úkoly.

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavení vlastními silami zajistí, aby 
všichni jejich zaměstnanci zapojení do 
poskytování služeb pozemního 
odbavování, včetně řídících pracovníků 
a pracovníků dozoru, pravidelně 
absolvovali zvláštní a opakovací výcvik, 
který jim umožní plnit uložené úkoly 
a předcházet nehodám a zraněním. 
Dodržování norem v oblasti vzdělání 
a výcviku sledují příslušné orgány 
členských států. Vyžaduje se opakovací 
výcvik na náklady dotčeného 
poskytovatele služeb pozemního 
odbavování. Noví poskytovatelé služeb 
nezískají schválení, pokud nesplňují 
normy platné na příslušném letišti.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Phil Bennion, Philippe De Backer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat nejméně dvoudenní 
výcvik zaměřený na plnění úkolů, které 
jsou mu uloženy. Každý zaměstnanec 
absolvuje příslušný výcvik při nástupu na 
nové pracovní místo nebo po uložení 
nového úkolu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat nejméně dvoudenní
výcvik zaměřený na plnění úkolů, které 
jsou mu uloženy. Každý zaměstnanec 
absolvuje příslušný výcvik při nástupu na 
nové pracovní místo nebo po uložení 
nového úkolu.

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat základní teoretické 
a praktické vzdělání a specifický výcvik 
zaměřený na plnění uložených úkolů. 
Každý zaměstnanec absolvuje příslušný 
výcvik před nástupem na nové pracovní 
místo nebo před zahájením nově 
uloženého úkolu. Specifické podrobnosti 
pro jednotlivá letiště a minimální délku 
vzdělání a výcviku stanoví příslušné 
orgány členských států ve spolupráci 
s agenturou EASA a s dotčenými 
provozovateli letišť a sociálními partnery. 
Praktická a teoretická zkouška má za cíl 
prokázat, že absolventi si během kurzů 
osvojili příslušné dovednosti a znalosti. 
Náklady na výcvik hradí v plném rozsahu
zaměstnavatel.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat nejméně dvoudenní 
výcvik zaměřený na plnění úkolů, které 
jsou mu uloženy. Každý zaměstnanec 
absolvuje příslušný výcvik při nástupu na 
nové pracovní místo nebo po uložení 
nového úkolu.

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat teoretický i praktický 
minimální výcvik a také výcvik zaměřený 
na plnění úkolů, které jsou mu uloženy. 
Rozsah a minimální délku tohoto výcviku 
stanoví příslušné orgány členských států
ve spolupráci s dotčenými poskytovateli 
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v odvětví služeb pozemního odbavování. 
Každý zaměstnanec absolvuje příslušný 
výcvik bezprostředně po nástupu na nové 
pracovní místo nebo po uložení nového 
úkolu, dříve než začne v této oblasti 
pracovat.

Or. pl

Pozměňovací návrh 82
Nadja Hirsch

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat nejméně dvoudenní 
výcvik zaměřený na plnění úkolů, které 
jsou mu uloženy. Každý zaměstnanec 
absolvuje příslušný výcvik při nástupu na 
nové pracovní místo nebo po uložení 
nového úkolu.

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat teoretický a praktický 
základní výcvik a výcvik zaměřený na 
plnění úkolů, které jsou mu uloženy, 
přičemž pro tento výcvik stanoví příslušné 
orgány členských států ve spolupráci 
s dotčenými provozovateli letišť specifické 
místní požadavky a jeho minimální trvání.
Toto minimální trvání nesmí být kratší 
než pět dní. Složení praktické a teoretické 
odborné zkoušky je dokladem získání 
relevantních dovedností a znalostí, které 
jsou během výcviku předávány. Náklady 
na výcvik nese v plném rozsahu 
zaměstnavatel. Každý zaměstnanec 
absolvuje příslušný výcvik při nástupu na 
nové pracovní místo nebo po uložení 
nového úkolu.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Dieter-Lebrecht Koch
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat nejméně dvoudenní 
výcvik zaměřený na plnění úkolů, které 
jsou mu uloženy. Každý zaměstnanec 
absolvuje příslušný výcvik při nástupu na 
nové pracovní místo nebo po uložení 
nového úkolu.

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat teoretický a praktický 
základní výcvik a výcvik zaměřený na 
plnění úkolů, které jsou mu uloženy, 
přičemž zaměstnanec se tohoto výcviku 
účastní pravidelně, vždy po uplynutí 
určitého období. Příslušné orgány 
členských států ve spolupráci s dotčenými 
provozovateli letišť stanoví pro každý 
jednotlivý výcvik specifické místní 
požadavky, četnost a jeho minimální 
trvání. Každý zaměstnanec absolvuje 
příslušný výcvik při nástupu na nové 
pracovní místo nebo po uložení nového 
úkolu.

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat nejméně dvoudenní 
výcvik zaměřený na plnění úkolů, které 
jsou mu uloženy. Každý zaměstnanec 
absolvuje příslušný výcvik při nástupu na 
nové pracovní místo nebo po uložení 
nového úkolu.

2. Každý zaměstnanec zapojený do 
poskytování služeb pozemního odbavování 
musí absolvovat nejméně dvoudenní 
teoretický a praktický výcvik zaměřený na 
plnění úkolů, které jsou mu uloženy. 
Každý zaměstnanec absolvuje příslušný 
výcvik při nástupu na nové pracovní místo 
nebo po uložení nového úkolu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má-li to význam pro výkon příslušných 
služeb pozemního odbavování, je výcvik 
zaměřen přinejmenším na:

3. V závislosti na druhu služby pozemního 
odbavování je výcvik, jehož rozsah
i způsob provádění stanoví předpisy 
jednotlivých členských států, zaměřen 
přinejmenším na:

Or. pl

Odůvodnění

Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím účinnost výcviku je délka jeho trvání, jakož i věcný 
obsah standardizovaný v rámci celé Evropské unie. Z hlediska zlepšení úrovně kvality služeb 
je podstatné také to, aby pracovníci podstoupili školení předtím, než začnou vykonávat své 
povinnosti.

Pozměňovací návrh 86
Philippe Boulland

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má-li to význam pro výkon příslušných 
služeb pozemního odbavování, je výcvik 
zaměřen přinejmenším na:

3. Má-li to význam pro výkon příslušných 
služeb pozemního odbavování, je výcvik, 
který je harmonizován na evropské úrovni 
a který mohou členské státy doplnit 
vlastními zvláštními zkouškami, zaměřen 
přinejmenším na:

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas



AM\906684CS.doc 37/41 PE492.654v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má-li to význam pro výkon příslušných 
služeb pozemního odbavování, je výcvik 
zaměřen přinejmenším na:

3. Má-li to význam pro výkon příslušných 
služeb pozemního odbavování, jsou výcvik 
a zkoušky zaměřeny přinejmenším na:

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifickou náplň kurzů a obsah testů 
a jejich řádné provádění regulují a sledují 
příslušné orgány členských států ve 
spolupráci s agenturou EASA. Agentura 
EASA stanoví kritéria výcviku, jejichž 
splněním bude dosaženo evropského 
standardu pro vydávání osvědčení pro 
funkce související s bezpečností v souladu 
s článkem 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Veronica Lope Fontagné

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) funkční výcvik pro odbavování 
cestujících, včetně výcviku týkajícího se 
nástupních mostů pro cestující 
a poskytování informací a pomoci 
cestujícím v souladu s nařízeními (ES) 

g) funkční výcvik pro odbavování 
cestujících, především pokud jde 
o cestující se zvláštními potřebami, 
zejména cestující se sníženou pohyblivostí 
nebo se zdravotním postižením, včetně 
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č. 261/2004 a (ES) č. 1107/2006; výcviku týkajícího se nástupních mostů pro 
cestující a poskytování informací a pomoci 
cestujícím v souladu s nařízeními (ES) 
č. 261/2004 a (ES) č. 1107/2006;

Or. es

Pozměňovací návrh 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pa) prostředky k ochraně zdraví 
pracovníků pozemního odbavování při 
práci,

Or. pl

Pozměňovací návrh 91
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení nejpozději pět let ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení. Ve zprávě se 
zejména posoudí veškeré významné
dopady na kvalitu služeb pozemního 
odbavování a na podmínky zaměstnávání 
a podmínky pracovní. Zpráva musí 
u vybraných letišť obsahovat následující 
soubor ukazatelů a kritérií:

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o provádění 
tohoto nařízení nejpozději tři roky ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení. Ve zprávě se 
zejména posoudí dopady na kvalitu služeb 
pozemního odbavování, stejně jako na 
podmínky zaměstnávání a podmínky 
pracovní. Zpráva prověří následující 
ukazatele a kritéria:

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) minimální normy kvality pro podniky 
poskytující služby pozemního odbavování;

l) minimální normy kvality pro podniky 
poskytující služby pozemního odbavování 
v Unii s ohledem na jedenáct kategorií 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) převod pracovníků a jeho dopad na 
ochranu zaměstnanců;

n) převod pracovníků a jeho dopad na 
ochranu zaměstnanců, zejména počet 
převedených zaměstnanců v případě, kdy 
došlo ke změně poskytovatele služeb 
pozemního odbavování, počet 
zaměstnanců, kteří při změně 
poskytovatele služeb pozemního 
odbavování přijali dobrovolně propuštění; 
vývoj mezd u převedených pracovníků; 
počet případů, které projednávaly 
zaměstnanecké soudy v souvislosti 
s převody; počet zaměstnanců, kteří přijali 
dobrovolně propuštění a jsou závislí na 
platbách z vnitrostátních systémů 
sociálního zabezpečení;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) převod pracovníků a jeho dopad na 
ochranu zaměstnanců;

n) převod pracovníků, pokud k němu 
dojde, a jeho dopad na ochranu 
zaměstnanců;

Or. pl

Pozměňovací návrh 95
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) zaměstnanost a pracovní podmínky 
v odvětví pozemního odbavování.

o) zaměstnanost a pracovní podmínky 
v odvětví pozemního odbavování, zejména 
trendy vývoje mezd a platů v porovnání 
s vývojem cen účtovaných za pozemní 
odbavování a v porovnání se změnami 
produktivity služeb pozemního odbavování 
na letišti jako celku a služeb 
poskytovaných jednotlivými poskytovateli 
služeb pozemního odbavování.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

oa) vazba mezi zpožděními způsobenými 
službami pozemního odbavování 
a nedostatečnými standardy kvality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno použití tohoto nařízení 
a s výhradou ostatních ustanovení práva 
Unie mohou členské státy přijímat 
nezbytná opatření k zajištění ochrany práv 
pracujících.

Členské státy prostřednictvím právních 
předpisů zajistí, aby zaměstnanci podniků 
poskytujících služby pozemního 
odbavování třetí osobou nebo odbavování 
vlastními silami měli dostatečnou úroveň 
sociální ochrany, spravedlivé pracovní 
podmínky a mzdy umožňující důstojný 
život. Noví poskytovatelé služeb nezískají 
schválení, pokud nesplňují normy platné 
na příslušném letišti.

Or. en


