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Τροπολογία 25
Jean Lambert

Πρόταση κανονισμού
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού 
σε περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως 
σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες για
την ανάληψη του προσωπικού πέραν της 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις 
επιχειρήσεων, δίνοντας στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να διασφαλίσουν επαρκές 
επίπεδο απασχόλησης και συνθηκών
εργασίας.

(17) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίσουν νομικά και χωρίς ασάφεια
την ανάληψη του προσωπικού σε 
περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους. Η έλλειψη συνέχειας 
του προσωπικού έχει δυσμενή επίδραση 
στην ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους. Οι 
κανόνες για τη μεταφορά του προσωπικού 
πέραν της εφαρμογής της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ σχετικά με την αλλαγή των 
παρόχων υπηρεσιών εδάφους, δίνοντας 
στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να
διαφυλάξουν τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, υψηλά πρότυπα εργασίας
και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, 
πρέπει να τροποποιηθούν, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω διατάξεων για τη 
μεταφορά προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, 
δεν πρέπει να επιτραπεί η απόλυση για 
οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς 
λόγους.
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Τροπολογία 27
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού σε 
περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως
σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες για 
την ανάληψη του προσωπικού πέραν της 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, 
δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και συνθηκών εργασίας.

(17) Πρέπει να διευκρινισθεί, στο πλαίσιο 
της απόφασης του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Ιουλίου 
2005 στην υπόθεση C-386/03 Επιτροπή
κατά Γερμανίας,1 ο τρόπος με τον οποίο
τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν την 
ανάληψη του προσωπικού σε περίπτωση 
αλλαγής του παρόχου για υπηρεσίες 
εδάφους στις οποίες η πρόσβαση είναι 
περιορισμένη. Η έλλειψη συνέχειας του 
προσωπικού μπορεί να έχει δυσμενή 
επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών 
εδάφους. Είναι επομένως επιτακτική 
ανάγκη να διευκρινιστούν οι κανόνες για 
την ανάληψη του προσωπικού πέραν της 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, 
δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και συνθηκών εργασίας.

__________________
1 Συλλογή 2005, σελ. I-6947. 

Or. de

Τροπολογία 28
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού σε 
περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως
σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες για 
την ανάληψη του προσωπικού πέραν της
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, 
δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και συνθηκών εργασίας.

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού σε 
περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως
επιτακτική ανάγκη να διασφαλισθεί η 
κατάλληλη εφαρμογή της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ σχετικά με τις μεταβιβάσεις 
επιχειρήσεων όσον αφορά την ανάληψη 
του προσωπικού, δίνοντας στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να διασφαλίσουν επαρκές 
επίπεδο απασχόλησης και συνθηκών 
εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 29
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού σε 
περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως
σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες για 
την ανάληψη του προσωπικού πέραν της 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, 
δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού σε 
περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως
απαραίτητο να διευκρινιστούν, σε 
διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους, οι κανόνες για την ανάληψη του 
προσωπικού πέραν της εφαρμογής της 
οδηγίας 2001/23/ΕΚ σχετικά με τις 
μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, δίνοντας στα 
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απασχόλησης και συνθηκών εργασίας. κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και συνθηκών εργασίας.

Or. fr

Τροπολογία 30
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού σε 
περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως 
σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες για 
την ανάληψη του προσωπικού πέραν της 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, 
δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και συνθηκών εργασίας.

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού σε 
περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως 
σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες για 
την ανάληψη του προσωπικού πέραν της 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, 
δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης, ασφάλειας και συνθηκών 
εργασίας.

Or. es

Τροπολογία 31
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Στις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να προβλέπονται τα 
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αντίστοιχα επίπεδα ασφαλείας, έτσι ώστε 
η συχνή εναλλαγή προσωπικού και ο 
μεγάλος αριθμός των συμβάσεων με τους 
υπεργολάβους να μην αποτελούν απειλή 
για τα πρότυπα ασφαλείας.

Or. pl

Τροπολογία 32
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Ο νομοθέτης πρέπει, μέσω 
συστάσεων, να παρέχει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να μεταφέρουν το 
προσωπικό σε περίπτωση αλλαγής του 
παρόχου υπηρεσιών εδάφους στις οποίες 
η πρόσβαση είναι περιορισμένη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη υποχρεώσουν τους παρόχους και τους χρήστες των αερολιμένων να 
προσλάβουν τους εργαζομένους τους, η λύση αυτή δεν θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών εδάφους ούτε και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Τροπολογία 33
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης (28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης 
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εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει, 
επομένως, να θεσπιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών 
όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης.

εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη, η κατάρτιση και η 
εκπαίδευση του προσωπικού επηρεάζουν 
σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών
και την ασφάλεια των εργασιών. Οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), τους 
φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων και 
τους κοινωνικούς εταίρους πρέπει να 
θέσουν φιλόδοξα ελάχιστα πρότυπα που 
θα διασφαλίζουν την υψηλότερη 
ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
των εργαζομένων στον τομέα των 
υπηρεσιών εδάφους. Τα πρότυπα αυτά 
πρέπει να ενημερώνονται και να 
εξελίσσονται τακτικά προκειμένου να 
συμβάλουν στην ποιότητα των εργασιών 
όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης. Δεν πρέπει να 
δίνεται έγκριση σε νέους παρόχους 
υπηρεσιών, εάν δεν τηρούνται τα 
απαιτούμενα πρότυπα στον εν λόγω 
αερολιμένα.

Or. en

Τροπολογία 34
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης 
εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει, 
επομένως, να θεσπιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών 

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης 
εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει, 
επομένως, να θεσπιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών 
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όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης.

όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των
φορέων εκμετάλλευσης. Ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 
πρέπει να επιφορτισθεί με την ανάπτυξη 
ελάχιστων προτύπων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, βάσει των οποίων θα 
μπορούν και οφείλουν να κατευθύνονται 
τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω δράσεις θα 
έπρεπε να συμπεριληφθούν ενδεχομένως 
στον κανονισμό αριθ. 216/2008.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια της αεροπορίας υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
ανάπτυξη προσόντων των εργαζομένων υπόκειται σε ρύθμιση από τα κράτη μέλη, παρά το 
γεγονός ότι οι σχετικές δραστηριότητές τους χαρακτηρίζονται ως δραστηριότητες ασφαλείας. Ο 
Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας χρειάζεται να αναπτύξει ελάχιστα πρότυπα, τα οποία 
θα καθοδηγούν τα κράτη μέλη κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων που αφορούν τα προσόντα.

Τροπολογία 35
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης 
εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει, 
επομένως, να θεσπιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών 
όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης.

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης 
εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά τόσο
την ποιότητα των υπηρεσιών όσο και την 
ασφάλεια των λειτουργιών. Πρέπει, 
επομένως, να θεσπιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών 
όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης.
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Τροπολογία 36
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης
εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει, 
επομένως, να θεσπιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών 
όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης.

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης 
εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει, 
επομένως, να θεσπιστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις εκπαίδευσης που θα 
εναρμονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
για να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
εργασιών όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης.

Or. fr

Τροπολογία 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
συνθήκες εργασίας εκείνων που διακινούν 
τις αποσκευές, πρέπει να μειωθούν 
περαιτέρω οι περιορισμοί στο μέγιστο 
επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών, ιδίως 
στις περιπτώσεις που η διακίνηση γίνεται 
χειροκίνητα. Στις περιπτώσεις της 
χειροκίνητης διακίνησης αποσκευών, 
πρέπει επίσης να επισημαίνεται σαφώς το 
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βάρος κάθε αποσκευής μέσω ενός 
συστήματος ετικετών με το οποίο θα 
κατατάσσονται οι αποσκευές σε 
διαφορετικές κατηγορίες βάρους.

Or. en

Τροπολογία 38
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν 
τη δυνατότητα να διασφαλίζουν επαρκή 
κοινωνική προστασία στο προσωπικό των 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες 
εδάφους.

(31) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι το προσωπικό των 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες 
εδάφους απολαμβάνει επαρκή κοινωνική 
προστασία, δίκαιες συνθήκες εργασίας 
και αξιοπρεπείς μισθούς, τα οποία θα 
πρέπει επίσης να διασφαλίζονται σε 
περίπτωση υπεργολαβίας και συμβάσεων 
υπηρεσιών. Δεν πρέπει να δίνεται έγκριση 
σε νέους παρόχους υπηρεσιών, εάν δεν 
τηρούνται τα απαιτούμενα πρότυπα στον 
εν λόγω αερολιμένα.

Or. en

Τροπολογία 39
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν 
τη δυνατότητα να διασφαλίζουν επαρκή 
κοινωνική προστασία στο προσωπικό των 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες 
εδάφους.

(31) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν επαρκή κοινωνική 
προστασία στο προσωπικό των 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες 
εδάφους. Σε περίπτωση ανεπαρκούς 
κοινωνικής προστασίας, η άδεια δύναται 
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να ανασταλεί, να ανακληθεί ή να μην 
εκδοθεί.

Or. fr

Τροπολογία 40
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν 
τη δυνατότητα να διασφαλίζουν επαρκή 
κοινωνική προστασία στο προσωπικό των 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες 
εδάφους.

(31) Τα κράτη μέλη πρέπει να εγγυώνται 
τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής 
προστασίας στο προσωπικό των 
επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες 
εδάφους.

Or. de

Τροπολογία 41
Ole Christensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της διακίνησης 
αποσκευών διατρέχουν τον κίνδυνο 
πρόωρης καταπόνησης, ο εν λόγω 
κανονισμός δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να θεσπίσουν εθνική 
νομοθεσία ώστε να βελτιώσουν τις 
συνθήκες εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 42
Thomas Händel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται 
επίσης η εφαρμογή των 
αντιπροσωπευτικών συλλογικών 
συμβάσεων που αφορούν τον εκάστοτε 
αερολιμένα σε σχέση με τις αμοιβές και 
άλλες συνθήκες εργασίας.

Or. de

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφύλαξη των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε περίπτωση μεταφοράς 
προσωπικού για υπηρεσίες που υπόκεινται 
σε περιορισμούς της πρόσβασης στην 
αγορά

Διαφύλαξη των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε περίπτωση μεταφοράς 
προσωπικού

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε 
υπηρεσίες εδάφους για τις οποίες το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαθέτει 
περιορισμένο αριθμό παρεχόντων 
υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 14.

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες 
τις υπηρεσίες εδάφους.
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Τροπολογία 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από
τον(τους) μεταγενέστερο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους που
παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17.

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, οποιοσδήποτε παρέχων υπηρεσίες 
εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών αερολιμένων που
εξυπηρετούνται δι’ ιδίων μέσων, που
αναφέρονται στην παράγραφο 1,
αντικατασταθεί από έναν ή 
περισσότερους παρέχοντες, τα κράτη μέλη 
μπορούν να απαιτούν από τους
μεταγενέστερους παρέχοντες υπηρεσίες 
εδάφους που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές 
να χορηγούν στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17.

Or. en

Τροπολογία 46
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών και 
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κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τον(τους) μεταγενέστερο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους που 
παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να 
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17.

σε περίπτωση που ο παρέχων υπηρεσίες 
εδάφους σταματήσει να παρέχει σε 
χρήστη αερολιμένα υπηρεσίες εδάφους ή 
όταν ένας εξυπηρετούμενος δι’ ιδίων 
μέσων χρήστης αερολιμένα αποφασίσει 
να σταματήσει την εξυπηρέτηση δι’ ιδίων 
μέσων, τότε, τα κράτη μέλη μπορούν να
συστήσουν στον(στους) μεταγενέστερο(-
ους) παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους 
που παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να 
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17.

Or. pl

Τροπολογία 47
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τον(τους) μεταγενέστερο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους που 
παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να 
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17.

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, ή 
που ο παρέχων υπηρεσίες σταματά να 
παρέχει σε χρήστη αερολιμένα υπηρεσίες 
εδάφους, οι οποίες αποτελούν σημαντικό 
τμήμα των δραστηριοτήτων εδάφους του 
συγκεκριμένου παρόχου, ή ακόμα σε 
περίπτωση που εξυπηρετούμενος δι’ 
ιδίων μέσων χρήστης αερολιμένα 
αποφασίσει να σταματήσει την 
εξυπηρέτηση δι’ ιδίων μέσων, τα κράτη 
μέλη απαιτούν από τον(τους) 
μεταγενέστερο(-ους) παρέχοντα(-ες) 
υπηρεσίες εδάφους ή τον εξυπηρετούμενο 
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δι’ ιδίων μέσων χρήστη αερολιμένα, που 
παρέχει(-ουν) αυτές τις υπηρεσίες
εδάφους, να χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό 
που είχε προηγουμένως προσληφθεί για να 
παρέχει αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα 
τα οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου.

«Σημαντικό τμήμα» υπό την έννοια του 
εδαφίου 1, πρόταση 1 σημαίνει, σε κάθε 
περίπτωση, ποσοστό μεγαλύτερο του 5% 
των δραστηριοτήτων εδάφους του εν 
λόγω παρόχου. Για τις περιπτώσεις του 
εδαφίου 1, πρόταση 1 της παρούσας 
παραγράφου, δεν ισχύει το άρθρο 4 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 πρόταση 2 της 
οδηγίας 2001/23/ΕΚ. Δεν επιτρέπεται 
απόλυση για οικονομικούς, τεχνικούς ή 
οργανωτικούς λόγους.

Or. de

Τροπολογία 48
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τον(τους) μεταγενέστερο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους που 
παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17.

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 χάνει την
άδεια παροχής αυτών των υπηρεσιών ή 
όταν ένας παρέχων υπηρεσίες σταματά 
να παρέχει υπηρεσίες εδάφους σε χρήστη 
αερολιμένα ή όταν ένας εξυπηρετούμενος 
δι’ ιδίων μέσων χρήστης αερολιμένα 
αποφασίσει να σταματήσει την 
εξυπηρέτηση δι’ ιδίων μέσων, τα κράτη 
μέλη θα απαιτούν από τον(τους) 
μεταγενέστερο(-ους) παρέχοντα(-ες) 
υπηρεσίες εδάφους που παρέχει(-ουν) τις 
υπηρεσίες αυτές ή από τους 



AM\906684EL.doc 17/44 PE492.654v01-00

EL

εξυπηρετούμενους δι’ ιδίων μέσων 
χρήστες αερολιμένα να χορηγούν στο 
προσωπικό που είχε προηγουμένως 
προσληφθεί για να παρέχει αυτές τις 
υπηρεσίες τα δικαιώματα τα οποία θα 
είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που 
ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
δεύτερη πρόταση της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 49
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τον(τους) μεταγενέστερο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους που 
παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να 
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17.

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη θα απαιτούν από τον(τους) 
μεταγενέστερο(-ους) παρέχοντα(-ες) 
υπηρεσίες εδάφους που παρέχει(-ουν) τις 
υπηρεσίες αυτές να χορηγεί(-ούν) στο 
προσωπικό που είχε προηγουμένως 
προσληφθεί για να παρέχει αυτές τις 
υπηρεσίες τα δικαιώματα τα οποία θα 
είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου17.

Or. es

Τροπολογία 50
Thomas Händel
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τον(τους) μεταγενέστερο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους που 
παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να 
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17.

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τον(τους) μεταγενέστερο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους που 
παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να 
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου17. Στα 
δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται η 
εφαρμογή των αντιπροσωπευτικών 
συλλογικών συμβάσεων, η οποία είναι 
υποχρεωτική.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όταν η εφαρμογή των αντιπροσωπευτικών συλλογικών συμβάσεων δεν είναι υποχρεωτική, 
επικρατεί ανταγωνισμός όσον αφορά την υποτιμολόγηση, που εκφράζεται με μισθολογικό 
ντάμπινγκ. Αυτό δεν συνάδει με την ποιότητα, την αποδοτικότητα, την ασφάλεια, την κοινωνική 
προστασία και την κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Τροπολογία 51
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 2 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρέχοντα 
που ασχολούνται με την παροχή 

3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 2 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρέχοντα, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών 
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υπηρεσιών για τις οποίες ο πάροχος έχασε 
την άδεια, και οι οποίοι δέχονται 
εθελοντικά να αναληφθούν από το(τους) 
νέο(-ους) παρέχοντα(-ες).

αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ 
ιδίων μέσων, που ασχολούνται με την 
παροχή των υπηρεσιών εδάφους που έχει 
σταματήσει να παρέχει ο προηγούμενος
πάροχος, και οι οποίοι δέχονται εθελοντικά 
να αναληφθούν από το(τους) νέο(ους) 
παρέχοντα (-ες) ή από εξυπηρετούμενο δι’ 
ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα.

Or. en

Τροπολογία 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 2 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρέχοντα 
που ασχολούνται με την παροχή 
υπηρεσιών για τις οποίες ο πάροχος έχασε 
την άδεια, και οι οποίοι δέχονται
εθελοντικά να αναληφθούν από το(τους) 
νέο(-ους) παρέχοντα(-ες).

3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 2 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρέχοντα 
που ασχολούνται με την παροχή 
υπηρεσιών για τις οποίες ο πάροχος έχασε 
την άδεια, και οι οποίοι δέχονται να 
αναληφθούν από το(τους) νέο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) ή εξυπηρετούμενο δι’ 
ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα. Οι 
δαπάνες για ένα κοινωνικό σχέδιο για 
τους αποχωρούντες εργαζομένους 
βαρύνουν τους χρήστες των αερολιμένων 
ανάλογα με το μερίδιό τους στις 
αερομεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 53
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 2 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρέχοντα 
που ασχολούνται με την παροχή 
υπηρεσιών για τις οποίες ο πάροχος έχασε 
την άδεια, και οι οποίοι δέχονται 
εθελοντικά να αναληφθούν από το(τους) 
νέο(-ους) παρέχοντα(-ες).

3. Τα κράτη μέλη περιορίζουν τη σύσταση 
που διατυπώνεται στην παράγραφο 2 
μόνο στους υπαλλήλους του 
προηγούμενου παρέχοντα που 
ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών για 
τις οποίες ο πάροχος έχασε την άδεια, και 
οι οποίοι δέχονται εθελοντικά να 
αναληφθούν από το(τους) νέο(-ους) 
παρέχοντα(-ες).

Or. pl

Τροπολογία 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 2 ώστε να 
είναι ανάλογη με τον όγκο της 
δραστηριότητας που μεταφέρεται 
αποτελεσματικά στον άλλο παρέχοντα 
(ες).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον ένα κράτος μέλος επιβάλλει 
την απαίτηση, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, τα έγγραφα της 

διαγράφεται
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διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
την διαδικασία επιλογής που προβλέπεται 
στα άρθρα 7 έως 10 απογράφουν το 
ενδιαφερόμενο προσωπικό και παρέχουν 
τις σχετικές λεπτομέρειες για τα 
συμβατικά δικαιώματα των υπαλλήλων 
και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι 
υπάλληλοι θεωρείται ότι συνδέονται με 
τις εν λόγω υπηρεσίες.

Or. pl

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον ένα κράτος μέλος επιβάλλει 
την απαίτηση, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, τα έγγραφα της διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για την διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10 απογράφουν το ενδιαφερόμενο 
προσωπικό και παρέχουν τις σχετικές 
λεπτομέρειες για τα συμβατικά δικαιώματα 
των υπαλλήλων και τις συνθήκες υπό τις 
οποίες οι υπάλληλοι θεωρείται ότι 
συνδέονται με τις εν λόγω υπηρεσίες.

5. Τα έγγραφα της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για την διαδικασία επιλογής 
που προβλέπεται στα άρθρα 7 έως 10 
απογράφουν το ενδιαφερόμενο προσωπικό 
και παρέχουν τις σχετικές λεπτομέρειες για 
τα συμβατικά δικαιώματα των υπαλλήλων 
και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι 
υπάλληλοι θεωρείται ότι συνδέονται με τις 
εν λόγω υπηρεσίες. Οι εκπρόσωποι του 
προσωπικού και των σωματείων έχουν 
πρόσβαση σε αυτούς τους καταλόγους.

Or. en

Τροπολογία 57
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ένας παρέχων υπηρεσίες εδάφους 
σταματήσει να παρέχει σε χρήστη 

διαγράφεται
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αερολιμένα υπηρεσίες εδάφους οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό τμήμα των 
δραστηριοτήτων εδάφους του 
συγκεκριμένου παρόχου σε περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 
2, ή όταν ένας εξυπηρετούμενος δι' ιδίων 
μέσων χρήστης αερολιμένα αποφασίσει 
να σταματήσει την εξυπηρέτηση δι' ιδίων 
μέσων, τα κράτη μέλη μπορεί να 
απαιτήσουν από τον(τους) παρέχοντα(ες) 
υπηρεσίες εδάφους ή τον εξυπηρετούμενο 
δι' ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα οι 
οποίοι παρέχουν έπειτα τις εν λόγω 
υπηρεσίες εδάφους να παραχωρούν στο 
προσωπικό, το οποίο είχαν προηγουμένως 
προσλάβει για να παρέχει τις εν λόγω 
υπηρεσίες, τα δικαιώματα που θα 
δικαιούνταν εάν είχε γίνει μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 58
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ένας παρέχων υπηρεσίες εδάφους 
σταματήσει να παρέχει σε χρήστη 
αερολιμένα υπηρεσίες εδάφους οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό τμήμα των 
δραστηριοτήτων εδάφους του 
συγκεκριμένου παρόχου σε περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 
2, ή όταν ένας εξυπηρετούμενος δι' ιδίων 
μέσων χρήστης αερολιμένα αποφασίσει 
να σταματήσει την εξυπηρέτηση δι' ιδίων 
μέσων, τα κράτη μέλη μπορεί να 
απαιτήσουν από τον(τους) παρέχοντα(ες) 
υπηρεσίες εδάφους ή τον εξυπηρετούμενο 
δι' ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα οι 
οποίοι παρέχουν έπειτα τις εν λόγω 

διαγράφεται
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υπηρεσίες εδάφους να παραχωρούν στο 
προσωπικό, το οποίο είχαν προηγουμένως 
προσλάβει για να παρέχει τις εν λόγω 
υπηρεσίες, τα δικαιώματα που θα 
δικαιούνταν εάν είχε γίνει μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ένας παρέχων υπηρεσίες εδάφους 
σταματήσει να παρέχει σε χρήστη 
αερολιμένα υπηρεσίες εδάφους οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό τμήμα των 
δραστηριοτήτων εδάφους του 
συγκεκριμένου παρόχου σε περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 
2, ή όταν ένας εξυπηρετούμενος δι' ιδίων 
μέσων χρήστης αερολιμένα αποφασίσει 
να σταματήσει την εξυπηρέτηση δι' ιδίων 
μέσων, τα κράτη μέλη μπορεί να 
απαιτήσουν από τον(τους) παρέχοντα(ες) 
υπηρεσίες εδάφους ή τον εξυπηρετούμενο 
δι' ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα οι 
οποίοι παρέχουν έπειτα τις εν λόγω 
υπηρεσίες εδάφους να παραχωρούν στο 
προσωπικό, το οποίο είχαν προηγουμένως 
προσλάβει για να παρέχει τις εν λόγω 
υπηρεσίες, τα δικαιώματα που θα 
δικαιούνταν εάν είχε γίνει μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. pl
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Τροπολογία 60
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρόχου 
οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που έχει σταματήσει 
να παρέχει ο προηγούμενος πάροχος, και 
οι οποίοι δέχονται εθελοντικά να 
αναληφθούν από τον(τους) νέο(ους) 
πάροχο(παρόχους) ή εξυπηρετούμενο δι' 
ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 61
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρόχου 
οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που έχει σταματήσει
να παρέχει ο προηγούμενος πάροχος, και 
οι οποίοι δέχονται εθελοντικά να 
αναληφθούν από τον(τους) νέο(ους) 
πάροχο(παρόχους) ή εξυπηρετούμενο δι' 
ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρόχου 
οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που έχει σταματήσει 
να παρέχει ο προηγούμενος πάροχος, και 
οι οποίοι δέχονται εθελοντικά να 
αναληφθούν από τον(τους) νέο(ους)
πάροχο(παρόχους) ή εξυπηρετούμενο δι' 
ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 63
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 στους 
υπαλλήλους του εξυπηρετούμενου δι' 
ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα οι 
οποίοι ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που ο 
εξυπηρετούμενος δι' ιδίων μέσων 
χρήστης του αερολιμένα έχει αποφασίσει 
να σταματήσει να παρέχει, και οι οποίοι 
δέχονται εθελοντικά να αναληφθούν από 
τον(τους) νέο(ους) πάροχο(παρόχους) ή 
εξυπηρετούμενο δι' ιδίων μέσων χρήστη 
του αερολιμένα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 64
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 στους 
υπαλλήλους του εξυπηρετούμενου δι' 
ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα οι 
οποίοι ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που ο 
εξυπηρετούμενος δι' ιδίων μέσων 
χρήστης του αερολιμένα έχει αποφασίσει 
να σταματήσει να παρέχει, και οι οποίοι 
δέχονται εθελοντικά να αναληφθούν από 
τον(τους) νέο(ους) πάροχο(παρόχους) ή 
εξυπηρετούμενο δι' ιδίων μέσων χρήστη 
του αερολιμένα.

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 65
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 στους 
υπαλλήλους του εξυπηρετούμενου δι' ιδίων 
μέσων χρήστη του αερολιμένα οι οποίοι 
ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που ο 
εξυπηρετούμενος δι' ιδίων μέσων χρήστης 
του αερολιμένα έχει αποφασίσει να 
σταματήσει να παρέχει, και οι οποίοι 
δέχονται εθελοντικά να αναληφθούν από 
τον(τους) νέο(ους) πάροχο(παρόχους) ή 
εξυπηρετούμενο δι' ιδίων μέσων χρήστη 
του αερολιμένα.

8. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 2 στους 
υπαλλήλους του εξυπηρετούμενου δι' ιδίων 
μέσων χρήστη του αερολιμένα οι οποίοι 
ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που ο 
εξυπηρετούμενος δι' ιδίων μέσων χρήστης 
του αερολιμένα έχει αποφασίσει να 
σταματήσει να παρέχει, και οι οποίοι 
δέχονται εθελοντικά να αναληφθούν από 
τον(τους) νέο(ους) πάροχο(παρόχους) ή 
εξυπηρετούμενο δι' ιδίων μέσων χρήστη 
του αερολιμένα.
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Or. en

Τροπολογία 66
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 ώστε να 
είναι αναλογική με τον όγκο της 
δραστηριότητας που πραγματικά 
μεταφέρεται στον άλλο πάροχο ή 
εξυπηρετούμενο δι' ιδίων μέσων χρήστη 
του αερολιμένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 67
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 ώστε να 
είναι αναλογική με τον όγκο της 
δραστηριότητας που πραγματικά 
μεταφέρεται στον άλλο πάροχο ή 
εξυπηρετούμενο δι' ιδίων μέσων χρήστη 
του αερολιμένα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
Minodora Cliveti
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι 
θα αποφευχθεί το μισθολογικό ντάμπιγκ 
όχι μόνο όσον αφορά τους μόνιμους 
εργαζομένους στις υπηρεσίες εδάφους 
αλλά και σε περίπτωση μεταφοράς 
προσωπικού, ώστε να εξασφαλιστούν 
επαρκή κοινωνικά πρότυπα και να 
βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών 
εδάφους·

Or. en

Τροπολογία 69
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10β. οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη 
τους τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και 
τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στον 
τομέα των υπηρεσιών εδάφους, ώστε να 
εξασφαλιστεί επαρκής κοινωνική 
προστασία για το προσωπικό που 
προσλαμβάνεται για να παρέχει αυτές τις 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 70
Minodora Cliveti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 10 γ (νέα)



AM\906684EL.doc 29/44 PE492.654v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10γ. ως προστασία απέναντι στις 
βλαβερές επιπτώσεις της 
φιλελευθεροποίησης στον τομέα των 
υπηρεσιών εδάφους, οι αρχές διαχείρισης 
των αερολιμένων πρέπει να θεσπίσουν και 
να εφαρμόσουν δεσμευτικά ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών με 
στόχο τις ασφαλείς, αξιόπιστες και 
αποτελεσματικές εργασίες·

Or. en

Τροπολογία 71
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία
υποβάλλει αίτηση.

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία
έχει υποβάλει αίτηση.

Or. en

Τροπολογία 72
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 
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επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία 
υποβάλλει αίτηση.

επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία 
υποβάλλει αίτηση. Επιμέρους απαιτήσεις 
σχετικά με προσόντα, επαγγελματική 
εμπειρία και διάρκεια υπηρεσίας θα 
θεσπιστούν για κάθε αερολιμένα από τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, σε 
συνεργασία με τον EASA καθώς και με 
τον φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα 
και τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς 
εταίρους. Επιπλέον, γενικά πρότυπα για 
το προσωπικό υπηρεσιών εδάφους θα 
θεσπιστούν σε επίπεδο ΕΕ από τον EASA 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, τους φορείς 
εκμετάλλευσης του αερολιμένα και τους 
κοινωνικούς εταίρους. Οι εν λόγω 
απαιτήσεις θα παρακολουθούνται από τις 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τον EASA.

Or. en

Τροπολογία 73
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία 
υποβάλλει αίτηση.

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία 
υποβάλλει αίτηση. Οι απαιτήσεις που 
αφορούν τα προσόντα, τη διάρκεια της 
επαγγελματικής εμπειρίας και τον χρόνο 
υπηρεσίας διαμορφώνονται με 
αιτιολογημένο τρόπο από τον αντίστοιχο 
φορέα εκμετάλλευσης αερολιμένα για τις 
εκάστοτε εγκαταστάσεις και εξετάζονται 
και ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
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κρατών μελών που ελέγχουν επίσης την 
εφαρμογή τους.

Or. de

Τροπολογία 74
Thomas Händel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία 
υποβάλλει αίτηση.

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία 
υποβάλλει αίτηση. Εφόσον αναπτυχθούν 
ευρωπαϊκά ελάχιστα πρότυπα ως 
συστάσεις για την εκπαίδευση και 
κατάρτιση, πρέπει να χρησιμεύουν για 
την καθοδήγηση των κρατών μελών, 
ούτως ώστε να διασφαλισθεί ένα όσο το 
δυνατόν υψηλότερο πανευρωπαϊκό 
επίπεδο ασφάλειας. 

Or. de

Τροπολογία 75
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοί
τους που συμμετέχουν στην παροχή 
υπηρεσιών εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων παρέχουν στους υπαλλήλους τους 
που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών 
εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των 
διαχειριστών και των εποπτικών αρχών,
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και των εποπτικών αρχών, συμμετέχουν 
τακτικά σε ειδικά και επαναλαμβανόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να 
μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται.

τακτική συμμετοχή σε ειδικά και 
επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ώστε να μπορούν να ασκούν 
τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Οι 
εποπτικές αρχές των κρατών μελών με τα 
κατάλληλα μέσα, διασφαλίζουν τον έλεγχο 
και την τήρηση των προτύπων της 
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που οι 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
διαπιστώσουν ότι δεν τηρούνται τα 
πρότυπα εκπαίδευσης, δεν επιτρέπεται η 
περαιτέρω παροχή υπηρεσιών στους 
παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους και στους 
χρήστες αερολιμένων που εξυπηρετούνται 
δι’ ιδίων μέσων, μέχρι την επίτευξη των 
απαιτούμενων προτύπων.

Or. pl

Τροπολογία 76
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοί
τους που συμμετέχουν στην παροχή 
υπηρεσιών εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
και των εποπτικών αρχών, συμμετέχουν 
τακτικά σε ειδικά και επαναλαμβανόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να 
μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται.

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων πρέπει να απαιτούν για όλους τους
υπαλλήλους τους που συμμετέχουν στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
και των εποπτικών αρχών, να συμμετέχουν 
τακτικά σε ειδικά και επαναλαμβανόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, 
εναρμονισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα 
που τους ανατίθενται.

Or. fr
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Τροπολογία 77
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοί 
τους που συμμετέχουν στην παροχή 
υπηρεσιών εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
και των εποπτικών αρχών, συμμετέχουν
τακτικά σε ειδικά και επαναλαμβανόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να 
μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα που 
τους ανατίθενται.

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοί 
τους που συμμετέχουν στην παροχή 
υπηρεσιών εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
και των εποπτικών αρχών, συμμετέχουν σε
αρχική εκπαίδευση τουλάχιστον δύο 
ημερών κατά την ανάληψη νέας θέσης 
εργασίας καθώς και σε ειδικά και 
επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ώστε να μπορούν να ασκούν 
τα καθήκοντα που τους ανατίθενται. Η εν 
λόγω εκπαίδευση πρέπει να πληροί 
ελάχιστα ευρωπαϊκά πρότυπα και να είναι 
συναφής με τα συγκεκριμένα έργα που 
έχουν ανατεθεί στον εργαζόμενο. 

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοί 
τους που συμμετέχουν στην παροχή 
υπηρεσιών εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
και των εποπτικών αρχών, συμμετέχουν 
τακτικά σε ειδικά και επαναλαμβανόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να 
μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα που 

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων διασφαλίζουν ότι όλοι οι υπάλληλοί 
τους που συμμετέχουν στην παροχή 
υπηρεσιών εδάφους, 
συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 
και των εποπτικών αρχών, συμμετέχουν 
τακτικά σε ειδικά και επαναλαμβανόμενα 
εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να 
μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα που 
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τους ανατίθενται. τους ανατίθενται και να αποτρέπουν 
ατυχήματα και τραυματισμούς. Οι 
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη θα 
παρακολουθούν τη συμμόρφωση προς τα 
πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Μπορεί να απαιτούνται 
επαναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, με δαπάνη του 
ενδιαφερόμενου παρέχοντος υπηρεσίες 
εδάφους ή του εξυπηρετούμενου δι' ιδίων 
μέσων χρήστη του αερολιμένα. Δεν 
πρέπει να δίνεται έγκριση σε νέους 
παρόχους υπηρεσιών, εάν δεν τηρούνται 
τα απαιτούμενα πρότυπα στον εν λόγω 
αερολιμένα.

Or. en

Τροπολογία 79
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί τουλάχιστον για δύο 
ημέρες το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
σχετικά με τα καθήκοντα που του 
ανατίθενται. Κάθε υπάλληλος πρέπει να 
παρακολουθεί τη σχετική εκπαίδευση, 
κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης 
εργασίας ή όταν του έχει ανατεθεί ένα νέο 
έργο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 80
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί τουλάχιστον για δύο ημέρες
το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται. Κάθε 
υπάλληλος πρέπει να παρακολουθεί τη 
σχετική εκπαίδευση, κατά την ανάληψη 
μιας νέας θέσης εργασίας ή όταν του έχει 
ανατεθεί ένα νέο έργο.

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί βασική θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση καθώς και το
συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
σχετικά με τα καθήκοντα που του 
ανατίθενται. Κάθε υπάλληλος πρέπει να 
παρακολουθεί τη σχετική εκπαίδευση, πριν 
από την ανάληψη μιας νέας θέσης 
εργασίας ή όταν ξεκινά ένα νέο έργο. Οι 
λεπτομέρειες κάθε αερολιμένα και η 
ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης και 
κατάρτισης θα καθορίζονται από τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σε 
συνεργασία με τον EASA καθώς και με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς 
εκμετάλλευσης του αερολιμένα και με 
τους κοινωνικούς εταίρους. Ένα 
θεωρητικό και ένα πρακτικό τεστ είναι η 
απόδειξη της απόκτησης των σχετικών 
ικανοτήτων και γνώσεων που 
προσφέρθηκαν στο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης. Το κόστος των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης καλύπτεται 
πλήρως από τους εργοδότες.

Or. en

Τροπολογία 81
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί τουλάχιστον για δύο ημέρες
το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται. Κάθε 
υπάλληλος πρέπει να παρακολουθεί τη 
σχετική εκπαίδευση, κατά την ανάληψη 

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί το βασικό πρόγραμμα
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, 
καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης
σχετικά με τα καθήκοντα που του 
ανατίθενται. Το εύρος και η ελάχιστη 
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μιας νέας θέσης εργασίας ή όταν του έχει 
ανατεθεί ένα νέο έργο.

διάρκεια της εκπαίδευσης αυτής 
καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών, σε συνεργασία με τους εν 
λόγω παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους.
Κάθε υπάλληλος πρέπει να παρακολουθεί 
τη σχετική εκπαίδευση, αμέσως μετά την 
ανάληψη μιας νέας θέσης εργασίας ή μόλις
του έχει ανατεθεί ένα νέο έργο, αλλά πριν 
από την έναρξη της εργασίας του στον 
τομέα αυτό.

Or. pl

Τροπολογία 82
Nadja Hirsch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί τουλάχιστον για δύο ημέρες
το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται. Κάθε 
υπάλληλος πρέπει να παρακολουθεί τη 
σχετική εκπαίδευση, κατά την ανάληψη 
μιας νέας θέσης εργασίας ή όταν του έχει 
ανατεθεί ένα νέο έργο.

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί θεωρητική και πρακτική 
βασική εκπαίδευση, καθώς και το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται, του 
οποίου την ελάχιστη διάρκεια και τις 
ιδιαίτερες πτυχές τοπικού χαρακτήρα 
καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών σε συνεργασία με τους 
αντίστοιχους φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένα. Η ελάχιστη διάρκεια δεν 
επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πέντε 
ημερών. Η επιτυχής δοκιμασία σε 
πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο 
αποδεικνύει την απόκτηση των σχετικών 
ικανοτήτων και γνώσεων που 
παρασχέθηκαν κατά τα προγράμματα 
εκπαίδευσης. Οι εργοδότες αναλαμβάνουν 
το πλήρες κόστος των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης. Κάθε υπάλληλος πρέπει να 
παρακολουθεί τη σχετική εκπαίδευση, 
κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης 
εργασίας ή όταν του έχει ανατεθεί ένα νέο 
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έργο.

Or. de

Τροπολογία 83
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί τουλάχιστον για δύο ημέρες
το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται. Κάθε 
υπάλληλος πρέπει να παρακολουθεί τη 
σχετική εκπαίδευση, κατά την ανάληψη 
μιας νέας θέσης εργασίας ή όταν του έχει 
ανατεθεί ένα νέο έργο.

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
παρακολουθεί θεωρητική και πρακτική 
βασική εκπαίδευση, καθώς και το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται, στο οποίο 
συμμετέχει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Σε συνεργασία με τους 
αντίστοιχους φορείς εκμετάλλευσης 
αερολιμένα, οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών ορίζουν τις ιδιαίτερες 
πτυχές τοπικού χαρακτήρα καθώς και τη 
συχνότητα και την εκάστοτε ελάχιστη 
διάρκεια των εν λόγω προγραμμάτων 
εκπαίδευσης. Κάθε υπάλληλος πρέπει να 
παρακολουθεί τη σχετική εκπαίδευση, 
κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης 
εργασίας ή όταν του έχει ανατεθεί ένα νέο 
έργο.

Or. de

Τροπολογία 84
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 

2. Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει στην 
παροχή υπηρεσιών εδάφους πρέπει να 
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παρακολουθεί τουλάχιστον για δύο ημέρες 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης σχετικά με τα 
καθήκοντα που του ανατίθενται. Κάθε 
υπάλληλος πρέπει να παρακολουθεί τη 
σχετική εκπαίδευση, κατά την ανάληψη 
μιας νέας θέσης εργασίας ή όταν του έχει 
ανατεθεί ένα νέο έργο.

παρακολουθεί τουλάχιστον για δύο ημέρες 
το πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης σχετικά με τα καθήκοντα που 
του ανατίθενται. Κάθε υπάλληλος πρέπει 
να παρακολουθεί τη σχετική εκπαίδευση, 
κατά την ανάληψη μιας νέας θέσης 
εργασίας ή όταν του έχει ανατεθεί ένα νέο 
έργο.

Or. fr

Τροπολογία 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όπου απαιτείται για την εν λόγω 
δραστηριότητα των υπηρεσιών εδάφους, η 
εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστον:

3. Ανάλογα με το είδος δραστηριότητας
των υπηρεσιών εδάφους, το εύρος και ο 
τρόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης 
καθορίζονται βάσει των διατάξεων των 
κρατών μελών και η εν λόγω εκπαίδευση 
καλύπτει τουλάχιστον:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης δεν 
είναι η διάρκειά της αλλά η τυποποίηση του πεδίου εφαρμογής, σε επίπεδο ΕΕ. Είναι επίσης 
πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η εκπαίδευση των εργαζομένων πριν ξεκινήσουν να εκτελούν 
τα καθήκοντά τους, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση των προτύπων ποιότητας των υπηρεσιών.

Τροπολογία 86
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όπου απαιτείται για την εν λόγω 
δραστηριότητα των υπηρεσιών εδάφους, η 
εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστον:

3. Όπου απαιτείται για την εν λόγω 
δραστηριότητα των υπηρεσιών εδάφους, η 
εκπαίδευση (εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και με περιθώριο διεξαγωγής 
συγκεκριμένων δοκιμασιών σε ορισμένα 
κράτη μέλη) καλύπτει τουλάχιστον:

Or. fr

Τροπολογία 87
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όπου απαιτείται για την εν λόγω 
δραστηριότητα των υπηρεσιών εδάφους, η 
εκπαίδευση καλύπτει τουλάχιστον:

3. Όπου απαιτείται για την εν λόγω 
δραστηριότητα των υπηρεσιών εδάφους, η 
εκπαίδευση και τα τεστ καλύπτουν
τουλάχιστον:

Or. en

Τροπολογία 88
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και των 
τεστ, καθώς και η κανονική διεξαγωγή 
τους, καθορίζονται και ελέγχονται από τις 
αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους σε 
συνεργασία με τον EASA. Ο EASA θα 
ορίσει τα απαιτούμενα κριτήρια 
εκπαίδευσης για τη θέσπιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου πιστοποίησης για 
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τις λειτουργίες που αφορούν την 
ασφάλεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
21. 

Or. en

Τροπολογία 89
Veronica Lope Fontagné

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) λειτουργική εκπαίδευση για την 
εξυπηρέτηση επιβατών,
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης
για τη γέφυρα επιβίβασης και την 
ενημέρωση των επιβατών και την παροχή 
βοήθειας σύμφωνα με τους κανονισμούς
(ΕΚ) αριθ. 261/2004 και (ΕΚ) αριθ. 
1107/2006·

ζ) λειτουργική εκπαίδευση για την 
εξυπηρέτηση επιβατών, δίνοντας έμφαση 
στους επιβάτες με ειδικές ανάγκες, 
κυρίως όσους έχουν περιορισμένη 
κινητικότητα ή αναπηρία· συγκεκριμένα, 
εκπαίδευση για τη γέφυρα επιβίβασης και 
την ενημέρωση των επιβατών και την 
παροχή βοήθειας σύμφωνα με τους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και
(ΕΚ) αριθ. 1107/2006·

Or. es

Τροπολογία 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιστ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι στ α) μέτρα προστασίας έναντι των 
επαγγελματικών κινδύνων για την υγεία 
των εργαζομένων στις υπηρεσίες 
εδάφους.

Or. pl
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Τροπολογία 91
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο 5 έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Στην έκθεση αποτιμάται 
ειδικότερα τυχόν σημαντικός αντίκτυπος 
στην ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους, 
της απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας. Η έκθεση περιλαμβάνει το 
ακόλουθο σύνολο βασικών δεικτών και 
κριτηρίων για ένα δείγμα αερολιμένων:

1. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο 3 έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Στην έκθεση αποτιμάται 
ειδικότερα ο αντίκτυπος στην ποιότητα 
των υπηρεσιών εδάφους, της απασχόλησης 
και των συνθηκών εργασίας. Η έκθεση
εξετάζει τους ακόλουθους δείκτες και 
κριτήρια:

Or. en

Τροπολογία 92
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες
εδάφους·

ιβ) τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για τις 
επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες
εδάφους στην Ένωση όσον αφορά τις 
έντεκα κατηγορίες παροχής υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 93
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Andrea Cozzolino
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) μεταφορά προσωπικού και τις 
επιπτώσεις της για την προστασία των
εργαζομένων·

ιδ) μεταφορά προσωπικού και τις 
επιπτώσεις της για την προστασία των
εργαζομένων, ιδίως τον αριθμό 
μεταφερόμενων υπαλλήλων σε περίπτωση 
αλλαγής του παρέχοντος υπηρεσίες 
εδάφους, τον αριθμό των υπαλλήλων που 
αποχωρούν εθελοντικά σε περίπτωση 
αλλαγής των παρεχόντων υπηρεσίες 
εδάφους· την εξέλιξη των μισθών σε 
περίπτωση μεταφερθέντων υπαλλήλων· 
τον αριθμό των δικών που αφορούν 
μεταβιβάσεις σε εργατικά δικαστήρια· 
τον αριθμό των υπαλλήλων που 
αποχώρησαν εθελοντικά και εξαρτώνται
από οικονομικές παροχές των εθνικών 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 94
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) μεταφορά προσωπικού και τις 
επιπτώσεις της για την προστασία των
εργαζομένων·

ιδ) μεταφορά προσωπικού, όταν 
απαιτείται, και τις επιπτώσεις της για την 
προστασία των εργαζομένων·

Or. pl

Τροπολογία 95
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) την απασχόληση και τις συνθήκες 
εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών 
εδάφους.

ιε) την απασχόληση και τις συνθήκες 
εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών 
εδάφους, ιδίως την εξέλιξη μισθών και 
ημερομισθίων σε σύγκριση με την εξέλιξη 
των τιμών των υπηρεσιών εδάφους, 
καθώς και σε σύγκριση με την εξέλιξη 
της παραγωγικότητας του συνόλου των 
υπηρεσιών εδάφους στον αερολιμένα και 
των επιμέρους παρόχων υπηρεσιών 
εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 96
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε α) σύνδεση μεταξύ καθυστερήσεων 
λόγω των υπηρεσιών εδάφους και 
ανεπαρκών προτύπων ποιότητας·

Or. en

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και έχοντας υπόψη 
τις λοιπές διατάξεις του δικαίου της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν νόμιμα ότι 
παρέχεται επαρκές επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας, δίκαιες συνθήκες εργασίας 
και αξιοπρεπείς μισθοί στο προσωπικό 
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λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.

των επιχειρήσεων που παρέχουν 
υπηρεσίες εδάφους σε τρίτους ή 
υπηρεσίες εξυπηρέτησης δι’ ιδίων μέσων.
Δεν πρέπει να δίνεται έγκριση σε νέους 
παρόχους υπηρεσιών, εάν δεν τηρούνται 
τα απαιτούμενα πρότυπα στον εν λόγω 
αερολιμένα.

Or. en


