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Módosítás 25
Jean Lambert

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Kétségek állnak fenn atekintetben, 
hogy a tagállamok előírhatják-e a földi 
kiszolgálás körébe tartozó, korlátozott 
hozzáférésű szolgáltatásokat nyújtó földi 
kiszolgáló személyében bekövetkezett 
változáskor a személyzet átvételét. A 
személyzet állandóságának hiánya káros 
hatást fejthet ki a földi kiszolgálás 
minőségére. Ezért helyénvaló a személyzet 
átvételére vonatkozó szabályokat a 
vállalkozások átruházásról szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazásán 
túlmenően pontosítani, és így a tagállamok 
számára elősegíteni, hogy megfelelő 
foglalkoztatási és munkafeltételeket 
biztosítsanak.

(17) A tagállamoknak a jog alapján és
kétséget kizáróan biztosítaniuk kell a földi 
kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokat 
nyújtó földi kiszolgáló személyében 
bekövetkezett változáskor a személyzet 
átvételét. A személyzet állandóságának 
hiánya káros hatást fejt ki a földi 
kiszolgálás minőségére. A személyzet 
átvételére vonatkozó szabályokat, 
amennyiben szükséges, a munkavállalók 
átvételére vonatkozó rendelkezésekkel kell 
módosítani, a földi kiszolgálást biztosító 
szolgáltatók váltásáról szóló 2001/23/EK 
irányelv alkalmazásán túlmenően, amely a 
tagállamok számára lehetővé teszi, hogy
szavatolják a munkavállalók jogainak 
védelmét, magas szintű munkaügyi 
normákat és a tisztességes 
munkafeltételeket biztosítsanak. Ezzel 
összefüggésben nem szabad megengedni a 
gazdasági, technikai és szervezeti okokból 
történő elbocsátásokat.
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Módosítás 27
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Kétségek állnak fenn atekintetben, 
hogy a tagállamok előírhatják-e a földi 
kiszolgálás körébe tartozó, korlátozott 
hozzáférésű szolgáltatásokat nyújtó földi 
kiszolgáló személyében bekövetkezett 
változáskor a személyzet átvételét. A 
személyzet állandóságának hiánya káros 
hatást fejthet ki a földi kiszolgálás 
minőségére. Ezért helyénvaló a személyzet 
átvételére vonatkozó szabályokat a 
vállalkozások átruházásról szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazásán 
túlmenően pontosítani, és így a tagállamok 
számára elősegíteni, hogy megfelelő 
foglalkoztatási és munkafeltételeket 
biztosítsanak.

(17) Tisztázni kell, hogy a C-386/03. sz. 
Bizottság kontra Németország ügyben az 
Európai Unió Bírósága által 2005. július 
14-én hozott ítélet1 ismeretében a 
tagállamok miként írhatják elő a földi 
kiszolgálás körébe tartozó, korlátozott 
hozzáférésű szolgáltatásokat nyújtó földi 
kiszolgáló személyében bekövetkezett 
változáskor a személyzet átvételét. A 
személyzet állandóságának hiánya káros 
hatást fejthet ki a földi kiszolgálás 
minőségére. Ezért a személyzet átvételére 
vonatkozó szabályokat a vállalkozások 
átruházásról szóló 2001/23/EK irányelv 
alkalmazásán túlmenően sürgősen 
pontosítani kell, elősegítve ezzel a 
tagállamok számára, hogy megfelelő 
foglalkoztatási és munkafeltételeket 
biztosítsanak.

__________________
1 EBHT 2005., I-6947. o. 

Or. de

Módosítás 28
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Kétségek állnak fenn atekintetben, (17) Kétségek állnak fenn atekintetben, 
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hogy a tagállamok előírhatják-e a földi 
kiszolgálás körébe tartozó, korlátozott 
hozzáférésű szolgáltatásokat nyújtó földi 
kiszolgáló személyében bekövetkezett 
változáskor a személyzet átvételét. A 
személyzet állandóságának hiánya káros 
hatást fejthet ki a földi kiszolgálás 
minőségére. Ezért helyénvaló a személyzet 
átvételére vonatkozó szabályokat a 
vállalkozások átruházásról szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazásán
túlmenően pontosítani, és így a tagállamok 
számára elősegíteni, hogy megfelelő 
foglalkoztatási és munkafeltételeket 
biztosítsanak.

hogy a tagállamok előírhatják-e a földi 
kiszolgálás körébe tartozó, korlátozott 
hozzáférésű szolgáltatásokat nyújtó földi 
kiszolgáló személyében bekövetkezett 
változáskor a személyzet átvételét. A 
személyzet állandóságának hiánya káros 
hatást fejthet ki a földi kiszolgálás 
minőségére. Ezért a személyzet átvételére 
vonatkozóan sürgősen biztosítani kell a 
vállalkozások átruházásról szóló 
2001/23/EK irányelv megfelelő 
alkalmazását, elősegítve ezzel a tagállamok 
számára, hogy megfelelő foglalkoztatási és 
munkafeltételeket biztosítsanak.

Or. de

Módosítás 29
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Kétségek állnak fenn abban a 
tekintetben, hogy a tagállamok előírhatják-
e a földi kiszolgálás körébe tartozó, 
korlátozott hozzáférésű szolgáltatásokat 
nyújtó földi kiszolgáló személyében 
bekövetkezett változáskor a személyzet 
átvételét. A személyzet állandóságának 
hiánya káros hatást fejthet ki a földi 
kiszolgálás minőségére. Ezért helyénvaló a 
személyzet átvételére vonatkozó 
szabályokat a vállalkozások átruházásról 
szóló 2001/23/EK irányelv alkalmazásán 
túlmenően pontosítani, és így a tagállamok 
számára elősegíteni, hogy megfelelő 
foglalkoztatási és munkafeltételeket 
biztosítsanak.

(17) Kétségek állnak fenn abban a 
tekintetben, hogy a tagállamok előírhatják-
e a földi kiszolgálás körébe tartozó, 
korlátozott hozzáférésű szolgáltatásokat 
nyújtó földi kiszolgáló személyében 
bekövetkezett változáskor a személyzet 
átvételét. A személyzet állandóságának 
hiánya káros hatást fejthet ki a földi 
kiszolgálás minőségére. Ezért 
elengedhetetlenül fontos a személyzet 
átvételére vonatkozó szabályokat a 
vállalkozások átruházásról szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazásán 
túlmenően a szociális partnerekkel 
egyeztetve pontosítani, és így a tagállamok 
számára elősegíteni, hogy megfelelő 
foglalkoztatási és munkafeltételeket 
biztosítsanak.

Or. fr
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Módosítás 30
Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Kétségek állnak fenn atekintetben, 
hogy a tagállamok előírhatják-e a földi 
kiszolgálás körébe tartozó, korlátozott 
hozzáférésű szolgáltatásokat nyújtó földi 
kiszolgáló személyében bekövetkezett 
változáskor a személyzet átvételét. A 
személyzet állandóságának hiánya káros 
hatást fejthet ki a földi kiszolgálás 
minőségére. Ezért helyénvaló a személyzet 
átvételére vonatkozó szabályokat a 
vállalkozások átruházásról szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazásán 
túlmenően pontosítani, és így a tagállamok 
számára elősegíteni, hogy megfelelő 
foglalkoztatási és munkafeltételeket 
biztosítsanak.

(17) Kétségek állnak fenn atekintetben, 
hogy a tagállamok előírhatják-e a földi 
kiszolgálás körébe tartozó, korlátozott 
hozzáférésű szolgáltatásokat nyújtó földi 
kiszolgáló személyében bekövetkezett 
változáskor a személyzet átvételét. A 
személyzet állandóságának hiánya káros 
hatást fejthet ki a földi kiszolgálás 
minőségére. Ezért helyénvaló a személyzet 
átvételére vonatkozó szabályokat a 
vállalkozások átruházásról szóló 
2001/23/EK irányelv alkalmazásán 
túlmenően pontosítani, és így a tagállamok 
számára elősegíteni, hogy megfelelő 
foglalkoztatási, biztonsági és 
munkafeltételeket biztosítsanak.

Or. es

Módosítás 31
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) E rendelet rendelkezéseinek
biztosítaniuk kell a biztonság megfelelő 
szintjét oly módon, hogy a munkavállalók 
nagymértékű fluktuációja és az 
alvállalkozói szerződések nagy száma ne 
jelentsen veszélyhelyzetet a biztonsági 
standardok szempontjából;

Or. pl
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Módosítás 32
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) A jogalkotónak meg kell teremtenie
a lehetőséget a tagállamok számára, hogy 
a korlátozott hozzáférésű szolgáltatásokat 
nyújtó földi kiszolgáló személyében 
bekövetkezett változások esetében 
előírhassák a személyzet átvételét.

Or. pl

Indokolás

Amennyiben a tagállamok kötelezhetik a földi kiszolgáló vállalkozásokat vagy légikikötők 
üzemeltetőit egymás személyzetének átvételére, ez a megoldás nem fogja elősegíteni a földi 
kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatások színvonalának javítását, sem pedig a 
versenyképesség növelését.

Módosítás 33
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az olyan munkaerőigényes 
ágazatokban, mint amilyen a földi 
kiszolgálás is, a személyzet folyamatos 
fejlesztése és képzése jelentős hatást 
gyakorol a szolgáltatás minőségére. Ezért 
meg kell határozni a képzési
minimumkövetelményeket a műveletek 
minőségének megbízhatóság, rugalmasság 
és biztonság tekintetében történő 
biztosítása, és a gazdasági szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében.

(28) Az olyan munkaerőigényes 
ágazatokban, mint amilyen a földi 
kiszolgálás is, a személyzet folyamatos 
fejlesztése, oktatása és képzése jelentős 
hatást gyakorol a szolgáltatás minőségére
és a műveletek biztonságára. A 
tagállamok illetékes hatóságainak az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel 
(EASA), a repülőtér-üzemeltetőkkel és a 
szociális partnerekkel együttműködésben 
ambiciózus minimumkövetelményeket kell 
meghatározniuk a munkavállalók minél 
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magasabb színvonalú oktatásának és 
képzésének biztosítására a földi kiszolgáló 
ágazatban. E normákat folyamatosan 
frissíteni és fejleszteni kell a műveletek 
minőségének megbízhatóság, rugalmasság 
és biztonság tekintetében történő 
elősegítése, és a gazdasági szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében. Új szolgáltatókat 
mindaddig nem hagynak jóvá, amíg az 
adott repülőtéren eleget nem tesznek az 
előírt követelményeknek.

Or. en

Módosítás 34
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az olyan munkaerőigényes 
ágazatokban, mint amilyen a földi 
kiszolgálás is, a személyzet folyamatos 
fejlesztése és képzése jelentős hatást 
gyakorol a szolgáltatás minőségére. Ezért 
meg kell határozni a képzési 
minimumkövetelményeket a műveletek 
minőségének megbízhatóság, rugalmasság 
és biztonság tekintetében történő 
biztosítása, és a gazdasági szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében.

(28) Az olyan munkaerőigényes 
ágazatokban, mint amilyen a földi 
kiszolgálás is, a személyzet folyamatos 
fejlesztése és képzése jelentős hatást 
gyakorol a szolgáltatás minőségére. Ezért 
meg kell határozni a képzési 
minimumkövetelményeket a műveletek 
minőségének megbízhatóság, rugalmasság 
és biztonság tekintetében történő 
biztosítása, és a gazdasági szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében. Az Európai 
Repülésbiztonsági Ügynökséget kell 
megbízni azzal, hogy meghatározza a 
képzés és továbbképzés 
minimumszabványait, amelyekhez a 
tagállamok igazodhatnak és igazodniuk is 
kell. Ezeket a feladatokat fel kellene venni 
a 216/2008/EK rendeletbe.

Or. de
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Indokolás

A repülésbiztonságot európai szinten szabályozzák. A munkavállalók képesítését a tagállamok 
szabályozzák, bár a munkavállalók tevékenységét biztonsági szempontból lényegesként 
sorolták be. A Repülésbiztonsági Ügynökségnek minimumszabványokat kell meghatároznia, 
amelyeknek iránymutatást kell nyújtaniuk a tagállamok számára a képesítési követelmények 
meghatározásával kapcsolatban.

Módosítás 35
Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az olyan munkaerőigényes 
ágazatokban, mint amilyen a földi 
kiszolgálás is, a személyzet folyamatos 
fejlesztése és képzése jelentős hatást 
gyakorol a szolgáltatás minőségére. Ezért 
meg kell határozni a képzési 
minimumkövetelményeket a műveletek 
minőségének megbízhatóság, rugalmasság 
és biztonság tekintetében történő 
biztosítása, és a gazdasági szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében.

(28) Az olyan munkaerőigényes 
ágazatokban, mint amilyen a földi 
kiszolgálás is, a személyzet folyamatos 
fejlesztése és képzése jelentős hatást 
gyakorol a szolgáltatás minőségére és a 
műveleti biztonságra egyaránt. Ezért meg 
kell határozni a képzési 
minimumkövetelményeket a műveletek 
minőségének megbízhatóság, rugalmasság 
és biztonság tekintetében történő 
biztosítása, és a gazdasági szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében.

Or. es

Módosítás 36
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az olyan munkaerőigényes 
ágazatokban, mint amilyen a földi 
kiszolgálás is, a személyzet folyamatos 
fejlesztése és képzése jelentős hatást 

(28) Az olyan munkaerőigényes 
ágazatokban, mint amilyen a földi 
kiszolgálás is, a személyzet folyamatos 
fejlesztése és képzése jelentős hatást 
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gyakorol a szolgáltatás minőségére. Ezért 
meg kell határozni a képzési 
minimumkövetelményeket a műveletek 
minőségének megbízhatóság, rugalmasság 
és biztonság tekintetében történő 
biztosítása, és a gazdasági szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében.

gyakorol a szolgáltatás minőségére. Ezért 
meg kell határozni az európai szinten 
összehangolt képzési 
minimumkövetelményeket a műveletek 
minőségének megbízhatóság, rugalmasság 
és biztonság tekintetében történő 
biztosítása, és a gazdasági szereplők 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése érdekében.

Or. fr

Módosítás 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A poggyászkezelők 
munkakörülményeinek javítása 
érdekében, tovább kell szigorítani a 
megengedett legnagyobb poggyászsúlyra 
vonatkozó korlátozást, különösen akkor, 
ha poggyászkezelés kézi erővel történik. 
Amennyiben a poggyászkezelés kézi erővel 
történik, az egyes poggyászok súlyát 
egyértelműen fel kell tüntetni egy jelölési 
rendszerrel, amely a poggyászokat súly 
alapján különböző csoportokba sorolja.

Or. en

Módosítás 38
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A tagállamoknak meg kell őrizniük a 
hatáskörüket arra, hogy megfelelő szinten

(31) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a földi kiszolgálást végző 
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biztosíthassák a szociális védelmet a földi 
kiszolgálást végző vállalkozások 
személyzete számára.

vállalkozások személyzete megfelelő szintű 
szociális védelemben, tisztességes 
munkafeltételek és méltó bérezésben 
részesül, amelyeket az alvállalkozói és a 
szolgáltatási szerződések esetében is 
biztosítani kell. Új szolgáltatókat 
mindaddig nem hagynak jóvá, amíg az 
adott repülőtéren eleget nem tesznek az 
előírt követelményeknek.

Or. en

Módosítás 39
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A tagállamoknak meg kell őrizniük a 
hatáskörüket arra, hogy megfelelő szinten 
biztosíthassák a szociális védelmet a földi 
kiszolgálást végző vállalkozások 
személyzete számára.

(31) A tagállamoknak biztosítaniuk kell,
hogy megfelelő szinten szavatolt legyen a 
szociális védelem a földi kiszolgálást végző 
vállalkozások személyzete számára. 
Elégséges szociális védelem hiányában az 
engedély felfüggeszthető, visszavonható, 
vagy megtagadhatják a kiadását.

Or. fr

Módosítás 40
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A tagállamoknak meg kell őrizniük a 
hatáskörüket arra, hogy megfelelő szinten 
biztosíthassák a szociális védelmet a földi 
kiszolgálást végző vállalkozások 
személyzete számára.

(31) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy megfelelő szinten szavatolt legyen a 
szociális védelem a földi kiszolgálást végző 
vállalkozások személyzete számára.
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Or. de

Módosítás 41
Ole Christensen

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Mivel a poggyászkezelési 
szolgáltatások terén végzett munka azzal a 
kockázattal jár, hogy a munkavállalók a 
munkával töltött időszak során idő előtt 
kiégnek, e rendelet lehetőséget biztosít a 
tagállamok számára, hogy a 
munkakörülményeik javítását célzó 
nemzeti szabályozást vezessenek be.

Or. en

Módosítás 42
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
31 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31a) Ez magába foglalja a 
javadalmazással vagy egyéb 
munkafeltételekkel kapcsolatos, az adott
repülőtér tekintetében reprezentatív 
kollektív szerződések alkalmazását.

Or. de

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkavállalók jogainak védelme a 
személyzetnek piaci korlátozás alá eső 
szolgáltatások esetében való átvételekor

A munkavállalók jogainak védelme a 
személyzet átvételekor

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a cikk csak azokra a földi 
kiszolgálás körébe tartozó szolgáltatásokra
vonatkozik, amelyek vonatkozásában az 
érintett tagállam a szolgáltatók létszámát 
a 6. vagy 14. cikknek megfelelően 
korlátozta.

(1) Ez a cikk a földi kiszolgálás körébe 
tartozó valamennyi szolgáltatásra
vonatkozik.

Or. en

Módosítás 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírhatják, hogy 
a korábban e szolgáltatások végzésére 
felvett személyzetnek adják meg 
mindazokat a jogokat, amelyek a 

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett bármely földi 
kiszolgálót – köztük a saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használókat – egy vagy 
több kiszolgáló vált fel, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírhatják, hogy 
a korábban e szolgáltatások végzésére 
felvett személyzetnek adják meg 
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2001/23/EK irányelv17 értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket.

mindazokat a jogokat, amelyek a 
2001/23/EK irányelv17 értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket.

Or. en

Módosítás 46
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírhatják, hogy 
a korábban e szolgáltatások végzésére 
felvett személyzetnek adják meg 
mindazokat a jogokat, amelyek a 
2001/23/EK17 irányelv értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket.

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, illetve az esetben, 
ha a földi kiszolgáló szolgáltató leáll a 
légikikötő üzemeltetője számára végzett 
földi kiszolgálási szolgáltatások 
teljesítésével vagy akkor, ha a saját földi 
kiszolgálási szolgáltatásokat végző 
légikikötő üzemeltetője dönt a földi 
kiszolgálási szolgáltatások leállítása felől, 
a tagállamok az e szolgáltatásokat a 
továbbiakban nyújtó földi kiszolgálók 
számára előírhatják, hogy a korábban e 
szolgáltatások végzésére felvett 
személyzetnek adják meg mindazokat a 
jogokat, amelyek a 2001/23/EK17 irányelv 
értelmében vett átruházás esetében 
megilletnék őket.

Or. pl

Módosítás 47
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírhatják, 
hogy a korábban e szolgáltatások végzésére 
felvett személyzetnek adják meg 
mindazokat a jogokat, amelyek a 
2001/23/EK irányelv értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket.

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, vagy egy földi 
kiszolgáló egy repülőtér-használó számára 
többé nem nyújtja a szolgáltatási körébe 
tartozó földi kiszolgálási tevékenységek 
jelentős részét, vagy amennyiben egy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó a 
saját kiszolgálás felfüggesztése mellett 
dönt, úgy a tagállamok az e földi 
kiszolgálási tevékenységeket a 
továbbiakban nyújtó földi kiszolgálók vagy 
saját kiszolgálást végző repülőtér-
használók számára előírják, hogy a 
korábban e szolgáltatások végzésére felvett 
személyzetnek adják meg mindazokat a 
jogokat, amelyek a 2001/23/EK irányelv 
értelmében vett átruházás esetében 
megilletnék őket.

Az első albekezdés első mondatának 
értelmében minden esetben jelentős 
részről van szó, ha a földi kiszolgáló földi 
kiszolgálási tevékenységeinek több mint 
5%-a érintett. Az e bekezdés első 
albekezdésének első mondatában említett 
esetekre a 2001/23/EK irányelv 4. cikke 
(1) bekezdése első albekezdésének 
második mondata nem alkalmazandó. A 
gazdasági, műszaki vagy szervezési okból 
történő felmondás nem megengedett.

Or. de

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírhatják, 
hogy a korábban e szolgáltatások végzésére 
felvett személyzetnek adják meg 
mindazokat a jogokat, amelyek a 
2001/23/EK irányelv17 értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket.

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, egy kiszolgáló 
beszünteti a repülőtér-használónak 
nyújtott földi kiszolgálást, vagy egy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó úgy 
határoz, hogy a továbbiakban nem végez 
saját kiszolgálást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók vagy a saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók számára 
előírják, hogy a korábban e szolgáltatások 
végzésére felvett személyzetnek adják meg 
mindazokat a jogokat, amelyek a 
2001/23/EK irányelv értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket. A 
2001/23/EK irányelv 4. cikk (1) 
bekezdésének második mondatában 
megállapított rendelkezések ezekben az 
esetekben nem alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 49
Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírhatják, 
hogy a korábban e szolgáltatások végzésére 
felvett személyzetnek adják meg 
mindazokat a jogokat, amelyek a 

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírják, hogy a 
korábban e szolgáltatások végzésére felvett 
személyzetnek adják meg mindazokat a 
jogokat, amelyek a 2001/23/EK irányelv17
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2001/23/EK irányelv17 értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket.

értelmében vett átruházás esetében 
megilletnék őket.

Or. es

Módosítás 50
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírhatják, hogy 
a korábban e szolgáltatások végzésére 
felvett személyzetnek adják meg 
mindazokat a jogokat, amelyek a 
2001/23/EK irányelv17 értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket.

(2) Amennyiben a 7–10. cikkben 
megállapított kiválasztási eljárást követően 
az (1) bekezdésben említett földi kiszolgáló 
elveszíti a szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó jóváhagyást, a tagállamok az e 
szolgáltatásokat a továbbiakban nyújtó 
földi kiszolgálók számára előírhatják, hogy 
a korábban e szolgáltatások végzésére 
felvett személyzetnek adják meg 
mindazokat a jogokat, amelyek a 
2001/23/EK irányelv17 értelmében vett 
átruházás esetében megilletnék őket. E 
jogok közé tartozik a reprezentatív 
kollektív szerződések alkalmazása, amely 
kötelező jellegű.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a reprezentatív kollektív szerződések alkalmazása nem kötelező jellegű, a verseny 
a bérdömping segítségével megvalósított áralákínálással fog folyni. Ez azonban nem 
összeegyeztethető a minőséggel, a hatékonysággal, a szociális védelemmel és a szociális 
piacgazdasággal.

Módosítás 51
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerinti 
követelményt a korábbi szolgáltató azon 
munkavállalóira korlátozhatják, akik abban 
a tevékenységben vesznek részt, amelynek
vonatkozásában a korábbi szolgáltató a
jóváhagyást elvesztette, és akik önkéntesen 
vállalják az új szolgáltató(k) általi átvételt.

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerinti 
követelményt a korábbi szolgáltató –
ideértve a saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használókat is – azon 
munkavállalóira korlátozhatják, akik abban 
a földi kiszolgálásban vesznek részt,
amelynek biztosítását a korábbi szolgáltató 
beszüntette, és akik önkéntesen vállalják az 
új szolgáltató(k) vagy saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók általi átvételt.

Or. en

Módosítás 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerinti 
követelményt a korábbi szolgáltató azon 
munkavállalóira korlátozhatják, akik abban 
a tevékenységben vesznek részt, amelynek 
vonatkozásában a korábbi szolgáltató a 
jóváhagyást elvesztette, és akik önkéntesen
vállalják az új szolgáltató(k) általi átvételt.

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerinti 
követelményt a korábbi szolgáltató azon 
munkavállalóira korlátozhatják, akik abban 
a tevékenységben vesznek részt, amelynek 
vonatkozásában a korábbi szolgáltató a 
jóváhagyást elvesztette, és akik vállalják az 
új szolgáltató(k) vagy saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók általi átvételt. A 
távozó személyzet létszámleépítésének 
költségeit a repülőtér-használók viselik a 
forgalomból való részesedésük arányának 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 53
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerinti 
követelményt a korábbi szolgáltató azon 
munkavállalóira korlátozhatják, akik abban 
a tevékenységben vesznek részt, amelynek 
vonatkozásában a korábbi szolgáltató a 
jóváhagyást elvesztette, és akik önkéntesen 
vállalják az új szolgáltató(k) általi átvételt.

(3) A tagállamok a (2) bekezdés szerinti 
ajánlást a korábbi szolgáltató azon 
munkavállalóira korlátozhatják, akik abban 
a tevékenységben vesznek részt, amelynek 
vonatkozásában a korábbi szolgáltató a 
jóváhagyást elvesztette, és akik önkéntesen 
vállalják az új szolgáltató(k) általi átvételt.

Or. pl

Módosítás 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a (2) bekezdés szerinti 
követelményt úgy is korlátozhatják, hogy 
az arányban álljon a másik 
szolgáltató(k)nak ténylegesen átadott 
tevékenység nagyságrendjével.

törölve

Or. en

Módosítás 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a tagállam a (2) 
bekezdésben említett követelményt előírja, 
a 7–10. cikkben megállapított kiválasztási 
eljárás pályázati dokumentumaiban fel 
kell sorolni az érintett személyzetet és 
részletesen meg kell adni a munkavállalók 
vonatkozó szerződéses jogait és azokat a 

törölve
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feltételeket, amelyek szerint a 
munkavállalókat a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódónak kell 
tekinteni.

Or. pl

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

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a tagállam a (2) 
bekezdésben említett követelményt előírja,
a 7–10. cikkben megállapított kiválasztási 
eljárás pályázati dokumentumaiban fel kell 
sorolni az érintett személyzetet és 
részletesen meg kell adni a munkavállalók 
vonatkozó szerződéses jogait és azokat a 
feltételeket, amelyek szerint a 
munkavállalókat a szóban forgó 
szolgáltatásokhoz kapcsolódónak kell 
tekinteni.

(5) A 7–10. cikkben megállapított 
kiválasztási eljárás pályázati 
dokumentumaiban fel kell sorolni az 
érintett személyzetet és részletesen meg
kell adni a munkavállalók vonatkozó 
szerződéses jogait és azokat a feltételeket, 
amelyek szerint a munkavállalókat a 
szóban forgó szolgáltatásokhoz 
kapcsolódónak kell tekinteni. A 
munkavállalók és szakszervezetek 
képviselőinek hozzáférést kell biztosítani e 
felsorolásokhoz.

Or. en

Módosítás 57
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a (2) bekezdés hatálya 
alá esetektől eltérő esetben egy repülőtér-
használó számára egy földi kiszolgáló 
többé nem nyújtja a szolgáltatási körébe 
tartozó földi kiszolgálási tevékenységek 
jelentős részét, vagy amennyiben egy saját 

törölve
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kiszolgálást végző repülőtér-használó a 
saját kiszolgálás felfüggesztése mellett 
dönt, a tagállamok azon földi 
kiszolgáló(k) vagy saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó számára, amely a földi 
kiszolgálási tevékenységeket a 
továbbiakban nyújtani fogja, előírhatja, 
hogy a szolgáltatások végzésére korábban 
felvett személyek részére biztosítsa 
ugyanazokat a jogokat, amelyekre azok 
akkor lennének jogosultak, ha a 
tevékenység átadására a 2001/23/EK 
tanácsi irányelv értelmében került volna 
sor.

Or. en

Módosítás 58
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a (2) bekezdés hatálya 
alá esetektől eltérő esetben egy repülőtér-
használó számára egy földi kiszolgáló 
többé nem nyújtja a szolgáltatási körébe 
tartozó földi kiszolgálási tevékenységek 
jelentős részét, vagy amennyiben egy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó a 
saját kiszolgálás felfüggesztése mellett 
dönt, a tagállamok azon földi 
kiszolgáló(k) vagy saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó számára, amely a földi 
kiszolgálási tevékenységeket a 
továbbiakban nyújtani fogja, előírhatja, 
hogy a szolgáltatások végzésére korábban 
felvett személyek részére biztosítsa 
ugyanazokat a jogokat, amelyekre azok 
akkor lennének jogosultak, ha a 
tevékenység átadására a 2001/23/EK 
tanácsi irányelv értelmében került volna 
sor.

törölve
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Or. en

Módosítás 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a (2) bekezdés hatálya 
alá esetektől eltérő esetben egy repülőtér-
használó számára egy földi kiszolgáló 
többé nem nyújtja a szolgáltatási körébe 
tartozó földi kiszolgálási tevékenységek 
jelentős részét, vagy amennyiben egy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó a 
saját kiszolgálás felfüggesztése mellett 
dönt, a tagállamok azon földi 
kiszolgáló(k) vagy saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó számára, amely a földi 
kiszolgálási tevékenységeket a 
továbbiakban nyújtani fogja, előírhatja, 
hogy a szolgáltatások végzésére korábban 
felvett személyek részére biztosítsa 
ugyanazokat a jogokat, amelyekre azok 
akkor lennének jogosultak, ha a 
tevékenység átadására a 2001/23/EK 
tanácsi irányelv értelmében került volna 
sor.

törölve

Or. pl

Módosítás 60
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást a korábbi munkáltató azon 
alkalmazottaira korlátozzák, akik részt 

törölve
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vettek a korábbi munkáltató azon földi 
kiszolgálási tevékenységeiben, amelyek 
végzését a korábbi munkáltató 
felfüggesztette, és akik önként vállalják, 
hogy az új földi kiszolgáló(k) vagy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó 
átvegye őket.

Or. en

Módosítás 61
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást a korábbi munkáltató azon 
alkalmazottaira korlátozzák, akik részt 
vettek a korábbi munkáltató azon földi 
kiszolgálási tevékenységeiben, amelyek 
végzését a korábbi munkáltató 
felfüggesztette, és akik önként vállalják, 
hogy az új földi kiszolgáló(k) vagy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó 
átvegye őket.

törölve

Or. en

Módosítás 62
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást a korábbi munkáltató azon 
alkalmazottaira korlátozzák, akik részt 
vettek a korábbi munkáltató azon földi 
kiszolgálási tevékenységeiben, amelyek 

törölve
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végzését a korábbi munkáltató 
felfüggesztette, és akik önként vállalják, 
hogy az új földi kiszolgáló(k) vagy saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó 
átvegye őket.

Or. pl

Módosítás 63
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást a saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó azon alkalmazottaira 
korlátozzák, akik részt vettek a saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó 
azon földi kiszolgálási tevékenységeiben, 
amelyek esetében a saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használó a saját 
kiszolgálás felfüggesztése mellett dönt, és 
akik önként vállalják, hogy az új földi 
kiszolgáló(k) vagy saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó átvegye őket.

törölve

Or. en

Módosítás 64
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást a saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó azon alkalmazottaira 
korlátozzák, akik részt vettek a saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó 

törölve
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azon földi kiszolgálási tevékenységeiben, 
amelyek esetében a saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használó a saját 
kiszolgálás felfüggesztése mellett dönt, és 
akik önként vállalják, hogy az új földi 
kiszolgáló(k) vagy saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó átvegye őket.

Or. pl

Módosítás 65
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást a saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó azon alkalmazottaira 
korlátozzák, akik részt vettek a saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó azon 
földi kiszolgálási tevékenységeiben, 
amelyek esetében a saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó a saját kiszolgálás 
felfüggesztése mellett dönt, és akik önként 
vállalják, hogy az új földi kiszolgáló(k) 
vagy saját kiszolgálást végző repülőtér-
használó átvegye őket.

(8) A tagállamok a (2) bekezdés szerinti 
előírást a saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó azon alkalmazottaira 
korlátozzák, akik részt vettek a saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használó azon 
földi kiszolgálási tevékenységeiben, 
amelyek esetében a saját kiszolgálást végző 
repülőtér-használó a saját kiszolgálás 
felfüggesztése mellett dönt, és akik önként 
vállalják, hogy az új földi kiszolgáló(k) 
vagy saját kiszolgálást végző repülőtér-
használó átvegye őket.

Or. en

Módosítás 66
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást oly módon korlátozzák, hogy az 
arányos legyen a másik földi kiszolgáló(k) 

törölve
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vagy saját kiszolgálást végző repülőtér-
használó részére ténylegesen átadott 
tevékenység volumenével.

Or. en

Módosítás 67
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok a (6) bekezdés szerinti 
előírást oly módon korlátozzák, hogy az 
arányos legyen a másik földi kiszolgáló(k) 
vagy saját kiszolgálást végző repülőtér-
használó részére ténylegesen átadott 
tevékenység volumenével.

törölve

Or. en

Módosítás 68
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamok, a megfelelő szociális 
normák biztosítása és a földi kiszolgálás 
minőségének javítása érdekében nem csak 
az állandó alkalmazásban lévő földi 
kiszolgáló személyzet esetében, hanem a 
személyzet átvétele esetén is biztosítják a 
bérdömping megakadályozását.

Or. en
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Módosítás 69
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 10 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A tagállamok illetékes hatóságai 
kellő figyelmet fordítanak a szakszervezeti 
jogokra és a kollektív tárgyalásokra a 
földi kiszolgálás terén, az e szolgáltatások 
biztosítására felvett személyzet megfelelő 
szociális védelmének szavatolása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 70
Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 10 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10c) A repülőtéri irányító hatóságoknak, 
a földi kiszolgáló ágazat liberalizációjából 
következő káros hatások enyhítésére, a 
biztonságos, megbízható és hatékony 
működés érdekében meg kell határozniuk 
és be kell tartatniuk a szolgáltatás 
kötelező minőségi 
minimumkövetelményeit.

Or. en

Módosítás 71
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jóváhagyást kérő vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy alkalmazottai 
rendelkeznek az azon tevékenységre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
gyakorlattal és gyakorlati idővel, amelyre a 
jóváhagyást kérik.

A jóváhagyást kérő vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy alkalmazottai 
rendelkeznek az azon tevékenységre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
gyakorlattal és gyakorlati idővel, amelyre a 
jóváhagyást kérték.

Or. en

Módosítás 72
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jóváhagyást kérő vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy alkalmazottai 
rendelkeznek az azon tevékenységre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
gyakorlattal és gyakorlati idővel, amelyre a 
jóváhagyást kérik.

A jóváhagyást kérő vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy alkalmazottai 
rendelkeznek az azon tevékenységre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
gyakorlattal és gyakorlati idővel, amelyre a 
jóváhagyást kérik. A tagállamok illetékes 
hatóságai az EASA-val, valamint a 
repülőtér –üzemeltetővel és az érintett 
szociális partnerekkel együttműködésben 
megállapítják az egyes repülőterekre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
tapasztalattal és szolgálati idővel 
kapcsolatos egyedi követelményeket. Ezen 
kívül, az EASA a tagállamok illetékes 
hatóságaival, a repülőtér –üzemeltetőkkel 
és az érintett szociális partnerekkel 
együttműködésben meghatározza a földi 
személyzetre vonatkozó uniós szintű 
általános előírásokat. E követelményeket 
a tagállamok illetékes hatóságai, az 
EASA-val együttműködésben nyomon 
követik.

Or. en
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Módosítás 73
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jóváhagyást kérő vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy alkalmazottai 
rendelkeznek az azon tevékenységre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
gyakorlattal és gyakorlati idővel, amelyre a 
jóváhagyást kérik.

A jóváhagyást kérő vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy alkalmazottai 
rendelkeznek az azon tevékenységre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
gyakorlattal és gyakorlati idővel, amelyre a 
jóváhagyást kérik. A képesítésekre, a 
szakmai gyakorlatra és a gyakorlati időre 
vonatkozó követelményeket az érintett 
repülőtér-üzemeltetőknek kell a 
mindenkori telephelyek tekintetében 
indoklással együtt kidolgozniuk, és azokat 
a tagállami illetékes hatóságoknak kell 
ellenőrizniük, meghatározniuk és 
alkalmazásukat felügyelniük. 

Or. de

Módosítás 74
Thomas Händel

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jóváhagyást kérő vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy alkalmazottai 
rendelkeznek az azon tevékenységre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
gyakorlattal és gyakorlati idővel, amelyre a 
jóváhagyást kérik.

A jóváhagyást kérő vállalkozásnak 
igazolnia kell, hogy alkalmazottai 
rendelkeznek az azon tevékenységre 
vonatkozó képesítéssel, szakmai 
gyakorlattal és gyakorlati idővel, amelyre a 
jóváhagyást kérik. Amennyiben a képzésre 
és továbbképzésre vonatkozóan 
ajánlásként minimumszabványokat 
határoznak meg, a tagállamoknak a 
lehető legmagasabb szintű, egész 
Európára kiterjedő biztonsági 
követelmények biztosítása érdekében 
ezekhez kell igazodniuk. 
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Or. de

Módosítás 75
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földi kiszolgálók és saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók biztosítják, 
hogy a földi kiszolgálással foglalkozó 
valamennyi alkalmazottjuk – a vezetőket és 
ellenőröket is beleértve – rendszeresen és 
ismétlődően szakképzésben vegyen részt a 
rájuk bízott feladatok ellátásának lehetővé 
tételére.

(1) A földi kiszolgálók és saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók biztosítják, 
hogy a földi kiszolgálással foglalkozó 
valamennyi alkalmazottjuk – a vezetőket és 
ellenőröket is beleértve – rendszeresen és 
ismétlődően szakképzésben vegyen részt a 
rájuk bízott feladatok ellátásának lehetővé 
tételére. A tagállamok felügyeleti szervei 
megfelelő eszközök segítségével ellenőrzik 
a képzések standardjainak betartását. 
Amennyiben a tagállam erre hivatott 
szervei megállapítják a képzési standardok 
be nem tartását, abban az esetben el kell 
zárni a földi kiszolgáló szolgáltatók és a 
légikikötők üzemeltetői számára a 
szolgáltatások teljesítésének lehetőségét az 
előírt standardok teljesítéséig.

Or. pl

Módosítás 76
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földi kiszolgálók és saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók biztosítják,
hogy a földi kiszolgálással foglalkozó 
valamennyi alkalmazottjuk – a vezetőket és 
ellenőröket is beleértve – rendszeresen és 
ismétlődően szakképzésben vegyen részt a 

(1) A földi kiszolgálóknak és saját 
kiszolgálást végző repülőtér-használóknak
meg kell követelniük, hogy a földi 
kiszolgálással foglalkozó valamennyi 
alkalmazottjuk – a vezetőket és ellenőröket 
is beleértve – rendszeresen és ismétlődően 
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rájuk bízott feladatok ellátásának lehetővé 
tételére.

európai szinten összehangolt
szakképzésben vegyen részt a rájuk bízott 
feladatok ellátásának lehetővé tételére.

Or. fr

Módosítás 77
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földi kiszolgálók és saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók biztosítják, 
hogy a földi kiszolgálással foglalkozó 
valamennyi alkalmazottjuk – a vezetőket és 
ellenőröket is beleértve – rendszeresen és 
ismétlődően szakképzésben vegyen részt a 
rájuk bízott feladatok ellátásának lehetővé 
tételére.

(1) A földi kiszolgálók és saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók biztosítják, 
hogy a földi kiszolgálással foglalkozó 
valamennyi alkalmazottjuk – a vezetőket és 
ellenőröket is beleértve – új munkahely 
betöltésekor legalább kétnapos bevezető 
képzésen, majd ezt követően 
szakképzésben vegyen részt a rájuk bízott 
feladatok ellátásának lehetővé tételére. E 
képzésnek eleget kell tennie az európai 
minimumkövetelményeknek, továbbá a 
munkavállalónak kiosztott konkrét 
feladatokra kell kiterjednie. 

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A földi kiszolgálók és saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók biztosítják, 
hogy a földi kiszolgálással foglalkozó 
valamennyi alkalmazottjuk – a vezetőket és 
ellenőröket is beleértve – rendszeresen és 
ismétlődően szakképzésben vegyen részt a 

(1) A földi kiszolgálók és saját kiszolgálást 
végző repülőtér-használók biztosítják, 
hogy a földi kiszolgálással foglalkozó 
valamennyi alkalmazottjuk – a vezetőket és 
ellenőröket is beleértve – rendszeresen és 
ismétlődően szakképzésben vegyen részt a 
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rájuk bízott feladatok ellátásának lehetővé 
tételére.

rájuk bízott feladatok ellátásának lehetővé 
tételére, a balesetek és sérülések 
elkerülésére. A tagállamok illetékes 
hatóságai figyelemmel kísérik az oktatási 
és képzési szabványok betartását. 
Előírhatóak az érintett földi kiszolgáló 
vagy saját kiszolgálást végző repülőtér-
használó költségén biztosított rendszeres 
képzések. Új szolgáltatókat mindaddig 
nem hagynak jóvá, amíg az adott 
repülőtéren eleget nem tesznek az előírt 
követelményeknek.

Or. en

Módosítás 79
Phil Bennion, Philippe De Backer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak legalább 
kétnapos, az alkalmazott feladataihoz 
kapcsolódó képzésen kell részt vennie. 
Minden alkalmazottnak részt kell vennie a 
megfelelő képzésben új munkakörbe 
kerüléskor vagy új feladatok kiosztása 
esetében.

törölve

Or. en

Módosítás 80
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak legalább kétnapos, 

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak a feladataihoz 
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az alkalmazott feladataihoz kapcsolódó 
képzésen kell részt vennie. Minden 
alkalmazottnak részt kell vennie a
megfelelő képzésben új munkakörbe
kerüléskor vagy új feladatok kiosztása 
esetében.

kapcsolódó elméleti és gyakorlati 
oktatáson, és szakképzésen kell részt 
vennie. Minden alkalmazottnak részt kell 
vennie megfelelő képzésben az új 
munkakörbe kerülést megelőzően vagy a 
kiosztott új feladatok megkezdésekor. A 
tagállamok illetékes hatóságai az EASA-
val, valamint a repülőtér –üzemeltetővel 
és az érintett szociális partnerekkel 
együttműködésben megállapítják az 
oktatás és képzés az egyes repülőterekre 
vonatkozó részleteit és a minimális 
időtartamát. Gyakorlati és elméleti vizsga 
szolgál annak igazolására, hogy a 
tanfolyamok során elsajátították a 
megfelelő készségeket és ismereteket. A 
képzési költségeket teljes egészében a 
munkaadók viselik.

Or. en

Módosítás 81
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak legalább kétnapos, 
az alkalmazott feladataihoz kapcsolódó 
képzésen kell részt vennie. Minden 
alkalmazottnak részt kell vennie a 
megfelelő képzésben új munkakörbe 
kerüléskor vagy új feladatok kiosztása 
esetében.

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazott részt vesz egy elméleti 
és gyakorlati alapképzésen, valamint az 
alkalmazott feladataihoz kapcsolódó 
képzésen. Az ilyen képzésben a helyre 
jellemző sajátosságokat, a minimális és 
maximális időtartamot az érintett 
repülőtér-üzemeltetőkkel 
együttműködésben a tagállami illetékes 
hatóságok határozzák meg. Minden 
alkalmazottnak részt kell vennie a 
megfelelő képzésben új munkakörbe 
kerüléskor vagy új feladatok kiosztása 
esetében – a munkavégzés megkezdését 
megelőzően; 

Or. pl
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Módosítás 82
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak legalább kétnapos, 
az alkalmazott feladataihoz kapcsolódó 
képzésen kell részt vennie. Minden 
alkalmazottnak részt kell vennie a 
megfelelő képzésben új munkakörbe 
kerüléskor vagy új feladatok kiosztása 
esetében.

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak részt kell vennie 
egy elméleti és gyakorlati alapképzésen, 
valamint az alkalmazott feladataihoz 
kapcsolódó képzésen, amelynek 
tekintetében a helyre jellemző 
sajátosságokat és a minimális időtartamot 
az érintett repülőtér-üzemeltetőkkel 
együttműködésben a tagállami illetékes 
hatóságok határozzák meg. A minimális 
időtartam nem lehet kevesebb öt napnál. 
A gyakorlati és elméleti szakvizsga a 
képzések során átadott képességek és 
ismeretek elsajátítását igazolja. A 
képzések költségeit teljes mértékben a 
munkaadók állják. Minden alkalmazottnak
részt kell vennie a megfelelő képzésben új 
munkakörbe kerüléskor vagy új feladatok 
kiosztása esetében.

Or. de

Módosítás 83
Dieter-Lebrecht Koch

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak legalább kétnapos, 
az alkalmazott feladataihoz kapcsolódó 
képzésen kell részt vennie. Minden 
alkalmazottnak részt kell vennie a 
megfelelő képzésben új munkakörbe 

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak részt kell vennie 
egy elméleti és gyakorlati alapképzésen, 
valamint rendszeres időközönként részt 
kell vennie az alkalmazott feladataihoz 
kapcsolódó képzésen. A tagállami illetékes 
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kerüléskor vagy új feladatok kiosztása 
esetében.

hatóságok az érintett repülőtér-
üzemeltetőkkel együttműködésben 
határozzák meg e képzés helyre jellemző 
sajátosságait, valamint gyakoriságát és 
mindenkori minimális időtartamát.
Minden alkalmazottnak részt kell vennie a 
megfelelő képzésben új munkakörbe 
kerüléskor vagy új feladatok kiosztása 
esetében.

Or. de

Módosítás 84
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak legalább kétnapos, 
az alkalmazott feladataihoz kapcsolódó 
képzésen kell részt vennie. Minden 
alkalmazottnak részt kell vennie a 
megfelelő képzésben új munkakörbe 
kerüléskor vagy új feladatok kiosztása 
esetében.

(2) A földi kiszolgálással foglalkozó 
minden alkalmazottnak legalább kétnapos, 
az alkalmazott feladataihoz kapcsolódó 
elméleti és gyakorlati képzésen kell részt 
vennie. Minden alkalmazottnak részt kell 
vennie a megfelelő képzésben új 
munkakörbe kerüléskor vagy új feladatok 
kiosztása esetében.

Or. fr

Módosítás 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szóban forgó földi 
kiszolgálási tevékenység tekintetében 
jelentőséggel bír, a képzésnek legalább a 
következőkre kell kiterjednie:

(3) A vizsgák és képzések konkrét 
tartalmát, valamint azok szabályszerű 
lebonyolítását a tagállamokban nemzeti 
előírások bevezetésével határozzák meg. 
Amennyiben a szóban forgó földi 
kiszolgálási tevékenység tekintetében 
jelentőséggel bír, a képzéseknek és a 
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vizsgáknak legalább a következőkre kell 
kiterjedniük:

Or. pl

Indokolás

A képzés hatásfokát befolyásoló legfontosabb tényező nem annak időtartama, hanem az egész 
Európai Unióban standarddá alakított tartalma. Lényeges továbbá a szolgáltatási standardok 
minőségi színvonalának emelése szempontjából az a tény, hogy a munkavállalók a képzésben 
munkájuk megkezdését megelőzően vegyenek részt.

Módosítás 86
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szóban forgó földi 
kiszolgálási tevékenység tekintetében 
jelentőséggel bír, a képzésnek legalább a 
következőkre kell kiterjednie:

(3) Amennyiben a szóban forgó földi 
kiszolgálási tevékenység tekintetében 
jelentőséggel bír, az európai szinten 
összehangolt, és egyes tagállamok 
esetében külön tesztekkel kiegészíthető
képzésnek legalább a következőkre kell 
kiterjednie:

Or. fr

Módosítás 87
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szóban forgó földi 
kiszolgálási tevékenység tekintetében 
jelentőséggel bír, a képzésnek legalább a 
következőkre kell kiterjednie:

(3) Amennyiben a szóban forgó földi 
kiszolgálási tevékenység tekintetében 
jelentőséggel bír, a képzésnek és a 
vizsgáknak legalább a következőkre kell 
kiterjednie:

Or. en
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Módosítás 88
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok illetékes hatóságai az 
EASA-val együttműködésben 
megállapítják és ellenőrzik a tanfolyamok 
és vizsgák konkrét tartalmát, valamint 
megfelelő lebonyolítását. Az EASA 
meghatározza azokat a képzési 
követelményeket, amelyeknek eleget kell 
tenni, annak érdekében, hogy létrehozza a 
21. cikkben említett biztonsággal 
kapcsolatos feladatokra vonatkozó 
európai tanúsítási szabványt.

Or. en

Módosítás 89
Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) gyakorlati utaskezelési képzés, beleértve 
az utasbeszállító rámpára és utasoknak 
történő segítségnyújtásra vonatkozó 
képzést a 261/2004/EK és a 1107/2006/EK 
rendelet szerint;

g) gyakorlati utaskezelési képzés kiemelt 
figyelmet fordítva a különleges igényekkel 
rendelkező – elsősorban a 
mozgáskorlátozott vagy fogyatékkal élő –
utasokra, beleértve az utasbeszállító 
rámpára és utasoknak történő 
segítségnyújtásra vonatkozó képzést a 
261/2004/EK és a 1107/2006/EK rendelet 
szerint;

Or. es

Módosítás 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska



PE492.654v01-00 38/41 AM\906684HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) a földi kiszolgálásban dolgozó 
munkavállalókat fenyegető, foglalkozásra 
jellemző egészségügyi veszélyekkel 
szembeni védőintézkedések,

Or. pl

Módosítás 91
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság e rendelet alkalmazásának 
időpontja után legkésőbb öt évvel jelentést 
nyújt be az Európai Parlament és a Tanács 
részére e rendelet alkalmazásáról. A 
jelentésben különösen a földi kiszolgálás 
minőségére, valamint a foglalkoztatási és 
munkakörülményekre gyakorolt jelentős 
hatásokat kell értékelni. A jelentés 
tartalmazza a következő lényegi 
mutatócsoportokat és feltételeket a 
repülőterek mintája vonatkozásában:

(1) A Bizottság e rendelet alkalmazásának 
időpontja után legkésőbb három évvel 
jelentést nyújt be az Európai Parlament és a 
Tanács részére e rendelet alkalmazásáról. 
A jelentésben különösen a földi kiszolgálás 
minőségére, valamint a foglalkoztatási és 
munkakörülményekre gyakorolt hatást kell 
értékelni. A jelentés a következő 
mutatókat és feltételeket vizsgálja:

Or. en

Módosítás 92
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(l) földi kiszolgálást végző vállalkozásokra (l) földi kiszolgálást végző vállalkozásokra 
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vonatkozó minőségi minimumelőírások; vonatkozó minőségi minimumelőírások az 
Unióban, a szolgáltatások 11 kategóriája 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 93
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – t n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) személyzet átvétele és annak hatása az 
alkalmazottak védelmére;

n) személyzet átvétele és annak hatása az 
alkalmazottak védelmére, különösen a 
személyzet létszáma, amennyiben a földi 
szolgáltató személyében változás történt, 
azoknak az alkalmazottak száma, akik 
önkéntesen elfogadták a leépítést, 
amennyiben a földi szolgáltató 
személyében változás történt; a bérek 
alakulása az átvett munkavállalók 
esetében; az átvétellel összefüggésben 
munkaügyi bíróság elé vitt esetek száma; 
azon alkalmazottak száma, akik önkéntes 
elfogadták a leépítést és a nemzeti 
szociális biztonsági rendszerek 
kifizetéseitől függenek;

Or. en

Módosítás 94
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – t n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) személyzet átvétele és annak hatása az 
alkalmazottak védelmére;

n) személyzet átvétele és – adott esetben –
annak hatása az alkalmazottak védelmére;

Or. pl
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Módosítás 95
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) a földi kiszolgáló ágazat foglalkoztatási 
és munkakörülményei.

o) a földi kiszolgáló ágazat foglalkoztatási 
és munkakörülményei, különösen a bérek 
és fizetések alakulása a földi kiszolgálás 
árváltozásaival, valamint a földi 
kiszolgálás a repülőtér egészére és az 
egyes földi szolgáltatókra vetített 
termelékenységének változásaival 
összevetve.

Or. en

Módosítás 96
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oa) a földi kiszolgálás miatt késések és a 
nem megfelelő minőségi szabványok 
közötti összefüggés;

Or. en

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

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásának sérelme nélkül 
és a közösségi jog egyéb rendelkezéseinek 
tiszteletben tartásával a tagállamok

A tagállamok jogszabály útján biztosítják, 
hogy a harmadik feleknek történő földi 
kiszolgálást vagy saját kiszolgálást végző 
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megtehetik a szükséges intézkedéseket a 
munkavállalók jogai védelmének 
biztosítása érdekében.

vállalatok alkalmazottai megfelelő szintű 
szociális védelemben, tisztességes 
munkafeltételekben és méltó 
munkabérben részesülnek. Új 
szolgáltatókat mindaddig nem hagynak 
jóvá, amíg az adott repülőtéren eleget nem 
tesznek az előírt követelményeknek.

Or. en


