
AM\906684DA.doc PE492.654v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2011/0397(COD)

26.6.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
25 - 97

Udkast til udtalelse
Thomas Mann
(PE491.100v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om groundhandling-
ydelser i EU's lufthavne og om ophævelse af Rådets direktiv 96/67/EF

Forslag til forordning
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))



PE492.654v01-00 2/40 AM\906684DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\906684DA.doc 3/40 PE492.654v01-00

DA

Ændringsforslag 25
Jean Lambert

Forslag til forordning
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Ændringsforslag 26
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne
kan kræve overtagelse af medarbejdere 
ved en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes
kvalitet. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
tydeliggøre reglerne for overtagelse af 
medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af
virksomheder, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende 
ansættelses- og arbejdsvilkår.

(17) Medlemsstaterne bør lovligt og uden 
tvetydighed sikre overtagelse af 
medarbejdere ved en ændring af en 
leverandør af groundhandling-ydelser.
Manglende personalekontinuitet har en 
skadelig virkning på groundhandling-
ydelsernes kvalitet. Reglerne for overførsel
af medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om ændring af 
groundhandling-leverandører bør ændres, 
når det er nødvendigt via bestemmelser 
om overførsel af personale, så 
medlemsstaterne har mulighed for at sikre
arbejdstagernes rettigheder, høje 
arbejdsstandarder og anstændige
arbejdsvilkår. En opsigelse på baggrund 
af økonomiske, tekniske eller 
organisatoriske årsager bør ikke være 
tilladt i denne forbindelse.

Or. en
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Ændringsforslag 27
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne 
kan kræve overtagelse af medarbejdere ved 
en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
tydeliggøre reglerne for overtagelse af 
medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende ansættelses-
og arbejdsvilkår.

(17) Det bør på baggrund af EU-
Domstolens dom af 14. juli 2005 i sagen 
C-386/03 Kommissionen/Tyskland1

afklares, om medlemsstaterne kan kræve 
overtagelse af medarbejdere ved en 
ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor absolut nødvendigt
at tydeliggøre reglerne for overtagelse af 
medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende ansættelses-
og arbejdsvilkår.

Or. de

Ændringsforslag 28
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne 
kan kræve overtagelse af medarbejdere ved 
en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor hensigtsmæssigt at 

(17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne 
kan kræve overtagelse af medarbejdere ved 
en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor absolut nødvendigt 

                                               
1 Sml. 2005 I, s.6947.
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tydeliggøre reglerne for overtagelse af
medarbejdere ud over anvendelsen af
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende ansættelses-
og arbejdsvilkår.

at sikre en tilsvarende anvendelse af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder for overtagelse af 
medarbejdere, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende ansættelses-
og arbejdsvilkår.

Or. de

Ændringsforslag 29
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne 
kan kræve overtagelse af medarbejdere ved 
en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
tydeliggøre reglerne for overtagelse af 
medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende ansættelses-
og arbejdsvilkår.

(17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne 
kan kræve overtagelse af medarbejdere ved 
en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor nødvendigt at 
tydeliggøre reglerne for overtagelse af 
medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder i samråd med 
arbejdsmarkedets parter, så 
medlemsstaterne har mulighed for at sikre 
passende ansættelses- og arbejdsvilkår.

Or. fr

Ændringsforslag 30
Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne (17) Det er tvetydigt, om medlemsstaterne 
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kan kræve overtagelse af medarbejdere ved 
en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
tydeliggøre reglerne for overtagelse af 
medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende ansættelses-
og arbejdsvilkår.

kan kræve overtagelse af medarbejdere ved 
en ændring af en leverandør af 
groundhandling-ydelser, hvortil der er 
begrænset adgang. Manglende 
personalekontinuitet kan have en skadelig 
virkning på groundhandling-ydelsernes 
kvalitet. Det er derfor hensigtsmæssigt at 
tydeliggøre reglerne for overtagelse af 
medarbejdere ud over anvendelsen af 
direktiv 2001/23/EF om overførsel af 
virksomheder, så medlemsstaterne har 
mulighed for at sikre passende 
ansættelses-, sikkerheds- og arbejdsvilkår

Or. es

Ændringsforslag 31
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Bestemmelserne i denne forordning
bør sikre passende sikkerhedsniveauer, så 
store personaleudskiftninger og et stort 
antal kontrakter med underleverandører 
ikke skaber fare for 
sikkerhedsstandarderne.

Or. pl

Ændringsforslag 32
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17b) Lovgiveren bør sikre, at 
medlemsstaterne kan påbyde overtagelse 
af medarbejderne ved ændring af 
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leverandør af groundhandling-ydelser, 
hvortil der er begrænset adgang.

Or. pl

Begrundelse

Hvis medlemsstaterne forpligter lufthavnsoperatørerne eller -brugerne til at overtage de 
ansatte, vil denne løsning ikke alene bidrage til en forbedret kvalitet af groundhandling-
ydelserne, men også til en forøgelse af konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 33
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner<

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for servicekvaliteten.
Der bør derfor fastlægges minimumskrav 
til uddannelse for at sikre kvaliteten af de 
udførte opgaver med hensyn til 
pålidelighed, resiliens og sikkerhed og for 
at skabe lige vilkår blandt operatørerne.

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling, uddannelse og 
efteruddannelse afgørende betydning for 
servicekvaliteten og sikkerheden af 
operationerne. De kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne bør i 
samarbejde med EASA, 
lufthavnsoperatører og arbejdsmarkedets 
parter fastsætte ambitiøse 
minimumsstandarder for at sikre den 
højest mulige kvalitet for uddannelse og 
træning af medarbejdere i 
groundhandling-sektoren. Disse 
standarder bør regelmæssigt opdateres og 
udvikles med henblik på at bidrage til
kvaliteten af de udførte opgaver med 
hensyn til pålidelighed, resiliens og 
sikkerhed og for at skabe lige vilkår blandt 
operatørerne. Ingen nye tjenesteydere bør 
godkendes, førend de krævede standarder 
er opfyldt i de respektive lufthavne.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for servicekvaliteten.
Der bør derfor fastlægges minimumskrav 
til uddannelse for at sikre kvaliteten af de 
udførte opgaver med hensyn til 
pålidelighed, resiliens og sikkerhed og for 
at skabe lige vilkår blandt operatørerne.

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for servicekvaliteten.
Der bør derfor fastlægges minimumskrav 
til uddannelse for at sikre kvaliteten af de 
udførte opgaver med hensyn til 
pålidelighed, resiliens og sikkerhed og for 
at skabe lige vilkår blandt operatørerne.
Det Europæiske 
Luftfartssikkerhedsagentur bør pålægges 
at udarbejde minimumsstandarder for 
uddannelse og efteruddannelse, som 
medlemsstaterne kan og skal orientere sig 
efter. Disse opgaver bør muligvis optages i 
forordning nr. 216/2008.

Or. de

Begrundelse

Flysikkerheden er reguleret på EU-plan. Uddannelse af personale reguleres af 
medlemsstaterne, selv om deres arbejdsområde er klassificeret som sikkerhedsrelevant. Det 
Europæiske Luffartssikkerhedsagentur bør udarbejde minimumsstandarder, som 
medelemsstaterne bør benytte som vejledning ved fastsættelsen af uddannelseskravene.

Ændringsforslag 35
Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for servicekvaliteten.

(28)I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for såvel
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Der bør derfor fastlægges minimumskrav 
til uddannelse for at sikre kvaliteten af de 
udførte opgaver med hensyn til 
pålidelighed, resiliens og sikkerhed og for 
at skabe lige vilkår blandt operatørerne.

servicekvaliteten som driftssikkerheden.
Der bør derfor fastlægges minimumskrav 
til uddannelse for at sikre kvaliteten af de 
udførte opgaver med hensyn til 
pålidelighed, resiliens og sikkerhed og for 
at skabe lige vilkår blandt operatørerne.

Or. es

Ændringsforslag 36
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for servicekvaliteten.
Der bør derfor fastlægges minimumskrav 
til uddannelse for at sikre kvaliteten af de 
udførte opgaver med hensyn til 
pålidelighed, resiliens og sikkerhed og for 
at skabe lige vilkår blandt operatørerne.

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for servicekvaliteten.
Der bør derfor fastlægges minimumskrav 
til uddannelse, som er harmoniseret på 
EU-plan, for at sikre kvaliteten af de 
udførte opgaver med hensyn til 
pålidelighed, resiliens og sikkerhed og for 
at skabe lige vilkår blandt operatørerne.

Or. fr

Ændringsforslag 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Med henblik på at forbedre 
arbejdsvilkårene for bagagepersonalet bør 
grænserne for den maksimalt tilladte 
bagagevægt reduceres yderligere, især når 
bagagehåndteringen udføres manuelt.
Når bagagen håndteres manuelt bør 
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vægten af de enkelte stykker bagage også 
være tydeligt angivet ved hjælp af et 
bagagemærkningssystem, der opdeler 
bagagen i forskellige vægtklasser.

Or. en

Ændringsforslag 38
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer groundhandling-
ydelser.

(31) Medlemsstaterne bør sikre, at de 
ansatte i virksomheder, der leverer 
groundhandling-ydelser, har et passende 
socialt beskyttelsesniveau, rimelige 
arbejdsvilkår og lønninger, der garanterer 
et anstændigt liv, hvilket også bør sikres i 
tilfælde af underleverandører og 
tjenesteydelseskontrakter. Ingen nye 
tjenesteydere bør godkendes, førend de 
krævede standarder er opfyldt i de 
respektive lufthavne.

Or. en

Ændringsforslag 39
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer groundhandling-
ydelser.

(31) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer groundhandling-
ydelser. Hvis den sociale beskyttelse er 
utilstrækkelig, kan godkendelsen 
suspenderes, trækkes tilbage eller ikke 
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blive bevilget.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Thomas Händel

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer groundhandling-
ydelser.

(31) Medlemsstaterne bør sikre et passende 
socialt beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer groundhandling-
ydelser.

Or. de

Ændringsforslag 41
Ole Christensen

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Arbejde forbundet med håndtering 
af bagage skaber en risiko for, at de 
ansatte tidligt i deres arbejdsliv bliver 
nedslidte, og derfor giver denne 
forordning medlemsstaterne mulighed for 
at indføre national lovgivning med 
henblik på at forbedre arbejdsvilkårene.

Or. en

Ændringsforslag 42
Thomas Händel

Forslag til forordning
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Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Dette gælder også anvendelse af 
kollektive overenskomster om løn og 
andre arbejdsvilkår for den respektive 
lufthavn.

Or. de

Ændringsforslag 43
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 12 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i 
forbindelse med overførsel af personale til 
tjenesteydelser, der er underlagt 
markedsadgangsbegrænsninger

Varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i 
forbindelse med overførsel af personale

Or. en

Ændringsforslag 44
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder kun anvendelse på 
groundhandling-ydelser, for hvilke 
medlemsstaten har begrænset antallet af 
leverandører i henhold til artikel 6 eller 
14.

1. Denne artikel finder anvendelse på alle
groundhandling-ydelser.

Or. en
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Ændringsforslag 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10,
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, inklusive egen-handling-brugere,
jf. stk. 1, efter udvælgelsesproceduren, jf. 
artikel 7-10, erstattes af en eller flere 
leverandører, kan medlemsstaterne kræve, 
at de leverandører af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

Or. en

Ændringsforslag 46
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1 efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, eller hvis en leverandør ophører 
med at levere groundhandling-ydelser til 
en lufthavnsbruger, eller hvis en egen-
handling-lufthavnsbruger indstiller egen-
handlingen, kan medlemsstaterne påbyde, 
at de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
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overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF;

Or. pl

Ændringsforslag 47
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, eller en leverandør ophører med 
at levere groundhandling-ydelser til en 
lufthavnsbruger, og disse ydelser udgør 
en betydelig andel af dennes 
groundhandling-ydelser, eller hvis en 
egen-handling-lufthavnsbruger beslutter 
at indstille sin egen-handling, kræver
medlemsstaterne, at de(n) leverandør(er) af 
groundhandling-ydelser eller de(n) egen-
handling-lufthavnsbruger(e), som 
efterfølgende leverer disse
groundhandling-ydelser, giver de 
medarbejdere, der tidligere blev ansat til at
levere disse ydelser, de rettigheder, de ville 
have været berettigede til, hvis der var sket 
en overførsel, jf. Rådets direktiv 
2001/23/EF.

Der foreligger altid en betydelig andel, jf. 
afsnit 1, 1. punktum, hvis der er tale om 
mere end 5 % af vedkommendes
groundhandling-ydelser. På de i dette 
stykkes afsnit 1, 1. punktum, omhandlede 
tilfælde finder artikel 4, stk. 1, afsnit 1, 2. 
punktum, i direktiv nr. 2001/23/EF ikke 
anvendelse. Opsigelse af økonomiske, 
tekniske eller organisatoriske grunde er 
ikke tilladt.

Or. de
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Ændringsforslag 48
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, eller hvis en leverandør ophører 
med at levere groundhandling-ydelser til 
en lufthavnsbruger, eller hvis en egen-
handling-lufthavnsbruger indstiller egen-
handlingen, skal medlemsstaterne kræve, 
at de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser eller egen-handling-
lufthavnsbrugere, som efterfølgende 
leverer disse ydelser, giver de 
medarbejdere, der tidligere blev ansat til at 
levere disse groundhandling-ydelser, de 
rettigheder, de ville have været berettigede 
til, hvis der var sket en overførsel, jf. 
Rådets direktiv 2001/23/EF. De 
bestemmelser, der er fastsat i artikel 4, 
stk. 1, 2. punktum, i direktiv 2001/23/EF, 
finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Or. en

Ændringsforslag 49
Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
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ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

ydelser, skal medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

Or. es

Ændringsforslag 50
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF.
Disse rettigheder omfatter også 
obligatorisk anvendelse af kollektive 
overenskomster.

Or. de

Begrundelse

Hvis det ikke er obligatorisk at anvende kollektive overenskomster, vil konkurrencen medføre, 
at priserne underbydes på bekostning af løndumping. Dette er ikke foreneligt med kvalitet, 
effektivitet, social beskyttelse og social markedsøkonomi.
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Ændringsforslag 51
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2 til de ansatte hos den tidligere 
leverandør, der er involveret i levering af
ydelser, som den tidligere leverandør
mistede tilladelsen til, og som frivilligt 
accepterer at blive ansat af de(n) nye 
leverandør(er).

3. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2 til de ansatte hos den tidligere 
leverandør, inklusive egen-handling-
brugere, der er involveret i levering af
groundhandling-ydelser, som den tidligere 
leverandør ophører med at levere, og som 
frivilligt accepterer at blive ansat af de(n) 
nye leverandør(er) eller den nye egen-
handling-lufthavnsbruger.

Or. en

Ændringsforslag 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2 til de ansatte hos den tidligere 
leverandør, der er involveret i levering af 
ydelser, som den tidligere leverandør 
mistede tilladelsen til, og som frivilligt
accepterer at blive ansat af de(n) nye 
leverandør(er).

3. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2 til de ansatte hos den tidligere 
leverandør, der er involveret i levering af 
ydelser, som den tidligere leverandør 
mistede tilladelsen til, og som accepterer at 
blive ansat af de(n) nye leverandør(er) eller 
den nye egen-handling-lufthavnsbruger.
Lufthavnsbrugeren bærer 
omkostningerne forbundet med en 
socialplan for udgående medarbejdere 
efter dennes trafikandel.

Or. en

Ændringsforslag 53
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2 til de ansatte hos den tidligere 
leverandør, der er involveret i levering af 
ydelser, som den tidligere leverandør 
mistede tilladelsen til, og som frivilligt 
accepterer at blive ansat af de(n) nye 
leverandør(er).

3. Medlemsstaterne begrænser påbuddet i 
stk. 2 til de ansatte hos den tidligere 
leverandør, der er involveret i levering af 
ydelser, som den tidligere leverandør 
mistede tilladelsen til, og som frivilligt 
accepterer at blive ansat af de(n) nye 
leverandør(er).

Or. pl

Ændringsforslag 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 2, således at det skal stå i forhold til 
den aktivitetsmængde, der rent faktisk 
overføres til de øvrige leverandører/den 
anden leverandør.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en medlemsstat stiller krav som 
anført i stk. 2, skal udbudsdokumenterne 
til udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
indeholde en liste over de berørte ansatte 

udgår
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samt detaljerede oplysninger om deres 
kontraktmæssige rettigheder, og på hvilke 
betingelser de ansatte anses for at være 
tilknyttet de pågældende ydelser.

Or. pl

Ændringsforslag 56
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Ole Christensen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en medlemsstat stiller krav som 
anført i stk. 2, skal udbudsdokumenterne 
til udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
indeholde en liste over de berørte ansatte 
samt detaljerede oplysninger om deres 
kontraktmæssige rettigheder, og på hvilke 
betingelser de ansatte anses for at være 
tilknyttet de pågældende ydelser.

5. Udbudsdokumenterne til 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10,
skal indeholde en liste over de berørte 
ansatte samt detaljerede oplysninger om 
deres kontraktmæssige rettigheder, og på 
hvilke betingelser de ansatte anses for at 
være tilknyttet de pågældende ydelser.
Personale og tillidsrepræsentanter skal 
have adgang til disse lister.

Or. en

Ændringsforslag 57
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Såfremt en leverandør af 
groundhandling-ydelser ophører med til 
en lufthavnsbruger at levere 
groundhandling-ydelser, der udgør en 
betydelig del af denne leverandørs 
groundhandling-aktiviteter i tilfælde, der 
ikke er omfattet af stk. 2, og såfremt en 
egen-handling-lufthavn beslutter at 
ophøre med egen-handling, kan 

udgår
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medlemsstaterne kræve af den eller de 
leverandører af groundhandling-ydelser 
eller egen-handling-lufthavnsbrugeren, 
som efterfølgende leverer disse 
groundhandling-ydelser, at tildele 
medarbejdere, der tidligere blev ansat for 
at levere disse tjenesteydelser, de 
rettigheder, som de ville have været 
berettiget til, hvis der havde været en 
overførsel i den forstand, der er 
omhandlet i Rådets direktiv 2001/23/EF.

Or. en

Ændringsforslag 58
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Såfremt en leverandør af 
groundhandling-ydelser ophører med til 
en lufthavnsbruger at levere 
groundhandling-ydelser, der udgør en 
betydelig del af denne leverandørs 
groundhandling-aktiviteter i tilfælde, der 
ikke er omfattet af stk. 2, og såfremt en 
egen-handling-lufthavn beslutter at 
ophøre med egen-handling, kan 
medlemsstaterne kræve af den eller de 
leverandører af groundhandling-ydelser 
eller egen-handling-lufthavnsbrugeren, 
som efterfølgende leverer disse 
groundhandling-ydelser, at tildele 
medarbejdere, der tidligere blev ansat for 
at levere disse tjenesteydelser, de 
rettigheder, som de ville have været 
berettiget til, hvis der havde været en 
overførsel i den forstand, der er
omhandlet i Rådets direktiv 2001/23/EF.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Såfremt en leverandør af 
groundhandling-ydelser ophører med til 
en lufthavnsbruger at levere 
groundhandling-ydelser, der udgør en 
betydelig del af denne leverandørs 
groundhandling-aktiviteter i tilfælde, der 
ikke er omfattet af stk. 2, og såfremt en 
egen-handling-lufthavn beslutter at 
ophøre med egen-handling, kan 
medlemsstaterne kræve af den eller de 
leverandører af groundhandling-ydelser 
eller egen-handling-lufthavnsbrugeren, 
som efterfølgende leverer disse 
groundhandling-ydelser, at tildele 
medarbejdere, der tidligere blev ansat for 
at levere disse tjenesteydelser, de 
rettigheder, som de ville have været 
berettiget til, hvis der havde været en 
overførsel i den forstand, der er 
omhandlet i Rådets direktiv 2001/23/EF.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 60
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 6 til ansatte hos den tidligere 
leverandør, som er involveret i levering af 
groundhandling-ydelser, som den 
tidligere leverandør ophører med at 
levere, og som frivilligt indvilliger i at 
blive ansat hos den eller de nye 

udgår
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leverandører eller den nye egen-handling-
lufthavnsbruger.

Or. en

Ændringsforslag 61
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 6 til ansatte hos den tidligere 
leverandør, som er involveret i levering af 
groundhandling-ydelser, som den 
tidligere leverandør ophører med at 
levere, og som frivilligt indvilliger i at 
blive ansat hos den eller de nye 
leverandører eller den nye egen-handling-
lufthavnsbruger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 62
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 6 til ansatte hos den tidligere 
leverandør, som er involveret i levering af 
groundhandling-ydelser, som den 
tidligere leverandør ophører med at 
levere, og som frivilligt indvilliger i at 
blive ansat hos den eller de nye 
leverandører eller den nye egen-handling-
lufthavnsbruger.

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 63
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 6 til ansatte hos egen-handling-
lufthavnsbrugeren, som er involveret i 
levering af groundhandling-ydelser, som 
egen-handling-lufthavnsbrugeren 
beslutter at ophører med at egen-handle, 
og som frivilligt indvilliger i at blive ansat 
hos den eller de nye leverandører eller 
den nye egen-handling-lufthavnsbruger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 64
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 6 til ansatte hos egen-handling-
lufthavnsbrugeren, som er involveret i 
levering af groundhandling-ydelser, som 
egen-handling-lufthavnsbrugeren 
beslutter at ophører med at egen-handle, 
og som frivilligt indvilliger i at blive ansat 
hos den eller de nye leverandører eller 
den nye egen-handling-lufthavnsbruger.

udgår

Or. pl

Ændringsforslag 65
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 6 til ansatte hos egen-handling-
lufthavnsbrugeren, som er involveret i 
levering af groundhandling-ydelser, som 
egen-handling-lufthavnsbrugeren beslutter 
at ophører med at egen-handle, og som 
frivilligt indvilliger i at blive ansat hos den 
eller de nye leverandører eller den nye 
egen-handling-lufthavnsbruger.

8. Medlemsstaterne skal begrænse kravet i 
stk. 2 til ansatte hos egen-handling-
lufthavnsbrugeren, som er involveret i 
levering af groundhandling-ydelser, som 
egen-handling-lufthavnsbrugeren beslutter 
at ophører med at egen-handle, og som 
frivilligt indvilliger i at blive ansat hos den 
eller de nye leverandører eller den nye 
egen-handling-lufthavnsbruger.

Or. en

Ændringsforslag 66
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 6, så det svarer til omfanget af den 
aktivitet, der reelt overføres til den nye 
leverandør eller egen-handling-
lufthavnbruger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 67
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne begrænser kravet i 
stk. 6, så det svarer til omfanget af den 

udgår
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aktivitet, der reelt overføres til den nye 
leverandør eller egen-handling-
lufthavnbruger.

Or. en

Ændringsforslag 68
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
løndumping ikke alene forhindres i 
forbindelse med de permanente 
groundhandling-ansatte, men også i 
tilfælde af overført personale, med 
henblik på at sikre tilstrækkelige sociale 
standarder og at forbedre kvaliteten af 
groundhandling-ydelserne;

Or. en

Ændringsforslag 69
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne skal tage behørigt 
hensyn til fagforeningsrettigheder og 
overenskomstforhandlinger vedrørende 
groundhandling-ydelser for at sikre, at 
der forefindes tilstrækkelig social 
beskyttelse for det personale, der er ansat 
til at levere disse ydelser;

Or. en
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Ændringsforslag 70
Minodora Cliveti

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 10 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10c. Lufthavnsforvaltningsorganerne skal 
fastsætte og håndhæve bindende 
minimumstandarder for servicekvalitet af 
hensyn til sikker, pålidelig og effektiv 
drift, og standarderne skal have en 
beroligende effekt på eventuelle skadelige 
virkninger af liberaliseringen af 
groundhandling-sektoren;

Or. en

Ændringsforslag 71
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om.

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden har ansøgt om.

Or. en

Ændringsforslag 72
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
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Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om.

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om. Individuelle 
krav til kvalifikationer, erhvervserfaring 
og anciennitet fastsættes for hver lufthavn 
af medlemsstatens kompetente 
myndigheder i samarbejde med EASA 
samt lufthavnsoperatøren og de berørte 
arbejdsmarkedsparter. De generelle 
standarder for groundhandling-personale 
fastsættes på EU-plan af EASA i 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, 
lufthavnsoperatørerne og 
arbejdsmarkedets parter. Disse krav skal 
overvåges af de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i samarbejde med EASA.

Or. en

Ændringsforslag 73
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om.

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om. Kravene til 
kvalifikationer, faglige erfaringer og 
anciennitet skal udarbejdes og begrundes 
af den pågældende lufthavnsoperatør for 
de forskellige lokaliteter, hvorefter de 
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gennemgås, fastlægges og efterfølgende 
kontrolleres af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 74
Thomas Händel

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om.

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om. Såfremt der 
udarbejdes europæiske 
minimumsstandarder som anbefalinger 
vedrørende uddannelse og 
efteruddannelse, bør medlemsstaterne 
orientere sig herefter for at sikre en så høj 
sikkerhedsstandard i hele Europa som 
muligt.

Or. de

Ændringsforslag 75
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i specifik og periodisk uddannelse, 
så de kan udføre de opgaver, de får pålagt.

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i specifik og periodisk uddannelse, 
så de kan udføre de opgaver, de får pålagt.
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Tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne, 
udøver kontrol med overholdelsen af 
uddannelsesstandarder ved hjælp af 
passende midler. Hvis de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne 
konstaterer, at uddannelsesstandarderne 
ikke er overholdt, bør adgangen blokeres 
for leverandører af groundhandling-
ydelser og egen-handling-brugere, indtil 
de krævede standarder er opfyldt.

Or. pl

Ændringsforslag 76
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i specifik og periodisk uddannelse, 
så de kan udføre de opgaver, de får pålagt.

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i specifik og periodisk uddannelse,
som er harmoniseret på EU-plan, så de 
kan udføre de opgaver, de får pålagt.

Or. fr

Ændringsforslag 77
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt
deltager i specifik og periodisk uddannelse, 

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, deltager i
mindst to dages grunduddannelse, når de 
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så de kan udføre de opgaver, de får pålagt. tiltræder et nyt job, og efterfølgende 
deltager i specifik og periodisk 
uddannelse, så de kan udføre de opgaver, 
de får pålagt. Denne uddannelse skal 
opfylde de europæiske 
minimumsstandarder og være relevant for 
de specifikke opgaver, som medarbejderen 
er tildelt.

Or. en

Ændringsforslag 78
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i specifik og periodisk uddannelse, 
så de kan udføre de opgaver, de får pålagt.

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i specifik og periodisk uddannelse, 
så de kan udføre de opgaver, de får pålagt, 
hvilket også kan forebygge ulykker og 
skader. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne kontrollerer 
overholdelsen af uddannelses- og 
undervisningsstandarderne. Periodisk 
uddannelse på bekostning af den 
pågældende leverandør af 
groundhandling-ydelser eller egen-
handling-brugerne kan være påkrævet.
Ingen nye tjenesteydere godkendes, 
førend de krævede standarder er opfyldt i 
de respektive lufthavne.

Or. en

Ændringsforslag 79
Phil Bennion, Philippe De Backer

Forslag til forordning
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Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i mindst to dages uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt.
Alle medarbejdere skal deltage i den 
relevante uddannelse, når de tiltræder et 
nyt job, eller når de får pålagt en ny 
opgave.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 80
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medarbejdere, der arbejder med
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i mindst to dages uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt. Alle 
medarbejdere skal deltage i den relevante 
uddannelse, når de tiltræder et nyt job, 
eller når de får pålagt en ny opgave.

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i grundlæggende teoretisk og 
praktisk uddannelse og specifik 
uddannelse af relevans for de pålagte
opgaver. Alle medarbejdere skal deltage i 
den relevante uddannelse, inden de 
tiltræder et nyt job, eller når de starter på
en ny opgave, de har fået pålagt.
Lufthavnsspecifikke detaljer og den 
minimale varighed af uddannelsen og 
undervisningen skal fastsættes af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i samarbejde med EASA 
samt de berørte lufthavnsoperatører og 
arbejdsmarkedsparter. En fagpraktisk og 
en fagteoretisk prøve er dokumentation 
for opnåelse af de relevante færdigheder 
og kundskaber, som blev formidlet i 
forbindelse med uddannelsen. Udgifterne 
til uddannelsen betales alene af 
arbejdsgiveren.
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Or. en

Ændringsforslag 81
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i mindst to dages uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt. Alle 
medarbejdere skal deltage i den relevante 
uddannelse, når de tiltræder et nyt job, 
eller når de får pålagt en ny opgave.

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i teoretisk og praktisk 
grunduddannelse, samt uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt.
Omfanget og den minimale varighed af 
denne uddannelse fastsættes af de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, i samarbejde med de 
relevante operatører fra groundhandling-
sektoren. Alle medarbejdere skal deltage i 
den relevante uddannelse umiddelbart 
efter tiltrædelse til et nyt job, eller når de 
får pålagt en ny opgave, og inden de 
begynder arbejdet på dette område.

Or. pl

Ændringsforslag 82
Nadja Hirsch

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i mindst to dages uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt. Alle 
medarbejdere skal deltage i den relevante 
uddannelse, når de tiltræder et nyt job, eller 
når de får pålagt en ny opgave.

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i en teoretisk og praktisk 
grunduddannelse og en uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt, idet 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i samarbejde med de 
pågældende lufthavnsoperatører 
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fastlægger de særlige lokale 
omstændigheder og minimumsperioden 
for uddannelsen. Minimumsperioden må 
ikke være under fem dage. Beståelsen af 
en fagpraktisk og en fagteoretisk prøve er 
dokumentation for, at der er opnået de 
relevante færdigheder og kundskaber, 
som blev formidlet i forbindelse med 
uddannelsen. Udgifterne til uddannelsen 
betales alene af arbejdsgiveren. Alle 
medarbejdere skal deltage i den relevante 
uddannelse, når de tiltræder et nyt job, eller 
når de får pålagt en ny opgave.

Or. de

Ændringsforslag 83
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i mindst to dages uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt. Alle 
medarbejdere skal deltage i den relevante 
uddannelse, når de tiltræder et nyt job, eller 
når de får pålagt en ny opgave.

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i en teoretisk og praktisk 
grunduddannelse og en uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt, idet 
medarbejderne regelmæssigt deltager i 
denne uddannelse. I samarbejde med de 
pågældende lufthavnsoperatører 
fastlægger de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne de særlige lokale 
omstændigheder og hyppigheden af og 
minimumsperioden for denne uddannelse.
Alle medarbejdere skal deltage i den 
relevante uddannelse, når de tiltræder et 
nyt job, eller når de får pålagt en ny 
opgave.

Or. de
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Ændringsforslag 84
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i mindst to dages uddannelse af 
relevans for de opgaver, de får pålagt. Alle
medarbejdere skal deltage i den relevante 
uddannelse, når de tiltræder et nyt job, eller 
når de får pålagt en ny opgave.

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i mindst to dages teoretisk og 
praktisk uddannelse af relevans for de 
opgaver, de får pålagt. Alle medarbejdere 
skal deltage i den relevante uddannelse, når 
de tiltræder et nyt job, eller når de får 
pålagt en ny opgave.

Or. fr

Ændringsforslag 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er relevant for den pågældende
groundhandling-aktivitet, skal uddannelsen 
mindst dække:

3. Hvor det er relevant for typen af
groundhandling-aktivitet, skal 
uddannelsen, hvis omfang og 
gennemførelse bliver fastsat i 
bestemmelser i de forskellige 
medlemsstater, mindst dække:

Or. pl

Begrundelse

Det er ikke uddannelsens varighed, der har størst betydning for en uddannelses effektivitet. 
Det vigtigste er, at anvendelsesområdet er standardiseret i hele EU. Med henblik på at 
forbedre kvalitetsstandarderne er det ligeledes vigtigt, at medarbejderne påbegynder 
uddannelsen, inden de starter med at udføre deres opgaver.
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Ændringsforslag 86
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er relevant for den pågældende 
groundhandling-aktivitet, skal uddannelsen 
mindst dække:

3. Hvor det er relevant for den pågældende 
groundhandling-aktivitet, skal 
uddannelsen, som er harmoniseret på EU-
plan og kan suppleres med specifikke test 
i visse medlemsstater, mindst dække:

Or. fr

Ændringsforslag 87
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvor det er relevant for den pågældende
groundhandling-aktivitet, skal 
uddannelsen mindst dække:

3. Hvor det er relevant for de pågældende
groundhandling-aktiviteter, skal 
uddannelsen og prøverne mindst dække:

Or. en

Ændringsforslag 88
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Prøvernes og uddannelsernes specifikke 
indhold samt deres korrekte 
gennemførelse fastlægges og overvåges af 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne i samarbejde med EASA.
EASA skal definere de 
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uddannelseskriterier, som skal opfyldes 
for at etablere en europæisk 
certificeringsstandard for de 
sikkerhedsrelaterede funktioner, som er 
omhandlet i artikel 21.

Or. en

Ændringsforslag 89
Veronica Lope Fontagné

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) funktionsuddannelse i 
passagerbetjening, herunder uddannelse i 
passagerindstigning, brouddannelse og 
passagerinformation og -bistand i 
overensstemmelse med forordningerne
(EF) nr. 261/2004 og (EF) nr. 1107/2006

g) funktionsuddannelse i passagerbetjening
med fokus på passagerer med særlige 
behov, især bevægelseshæmmede og 
handicappede; herunder uddannelse i 
passagerindstigning, brouddannelse og 
passagerinformation og -bistand i 
overensstemmelse med forordningerne
(EF) nr. 261/2004 og (EF) nr. 1107/2006

Or. es

Ændringsforslag 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – litra p a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) beskyttelsesforanstaltninger mod 
opgavetypiske sundhedsfarer for 
medarbejdere, der arbejder med 
groundhandling-ydelser,

Or. pl
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Ændringsforslag 91
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om forordningens 
gennemførelse. Rapporten skal især 
vurdere enhver form for betydelig 
indvirkning på kvaliteten af 
groundhandling-ydelser og ansættelses- og 
arbejdsvilkårene. Rapporten omfatter
følgende indikatorer og kriterier for en 
stikprøve af lufthavne:

1. Senest tre år efter denne forordnings 
ikrafttrædelsesdato forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om forordningens 
gennemførelse. Rapporten skal især 
vurdere indvirkningen på kvaliteten af 
groundhandling-ydelser samt ansættelses-
og arbejdsvilkårene. Rapporten undersøger
følgende indikatorer og kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 92
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) minimumskvalitetsstandarder for 
groundhandling-virksomheder

(l) minimumskvalitetsstandarder for 
groundhandling-virksomheder i EU med 
hensyn til de 11 kategorier af ydelser

Or. en

Ændringsforslag 93
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Andrea Cozzolino
Forslag til forordning
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Artikel 39 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) overførsel af medarbejdere og 
virkningen heraf på 
medarbejderbeskyttelsen

(n) overførsel af medarbejdere og 
virkningen heraf på 
medarbejderbeskyttelsen, især antallet af 
overførte medarbejdere i forbindelse med 
udskiftning af leverandør af 
groundhandling-ydelser, antallet af 
frivilligt udgående medarbejdere i 
forbindelse med udskiftning af leverandør 
af groundhandling-ydelser; udviklingen 
af lønninger i tilfælde af overførte 
medarbejdere; antallet af arbejdsretlige 
sager i forbindelse med overførsler;
antallet af frivilligt udgående 
medarbejdere, der er afhængige af 
udbetalinger fra det nationale sociale 
sikkerhedssystem

Or. en

Ændringsforslag 94
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) overførsel af medarbejdere og 
virkningen heraf på 
medarbejderbeskyttelsen

(n) overførsel af medarbejdere, hvis det 
finder sted, og virkningen heraf på 
medarbejderbeskyttelsen

Or. pl

Ændringsforslag 95
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
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Artikel 39 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o) beskæftigelse og arbejdsvilkår i 
groundhandling-sektoren.

(o) beskæftigelse og arbejdsvilkår i 
groundhandling-sektoren, især 
lønudviklingen sammenlignet med 
priserne for groundhandling samt 
sammenlignet med 
produktivitetsudviklingen for alle 
groundhandling-ydelser i lufthavne og 
den enkelte leverandør af 
groundhandling-ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 96
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1 – litra o a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(oa) en forbindelse mellem forsinkelser, 
der skyldes groundhandling-ydelser, og 
utilstrækkelige 
minimumskvalitetsstandarder.

Or. en

Ændringsforslag 97
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold for anvendelsen af denne 
forordning og under hensyntagen til de 
øvrige bestemmelser i EU-lovgivningen 
kan medlemsstaterne træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at 

Medlemsstaterne sikrer juridisk, at de 
ansatte i virksomheder, der leverer 
groundhandling-ydelser eller egen-
handling for tredjemand, har et passende 
socialt beskyttelsesniveau, rimelige 



PE492.654v01-00 40/40 AM\906684DA.doc

DA

beskytte arbejdstagernes rettigheder. arbejdsvilkår og lønninger, der garanterer 
et anstændigt liv. Ingen nye tjenesteydere 
godkendes, førend de krævede standarder 
er opfyldt i de respektive lufthavne.

Or. en


