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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

2011/0397(COD)

26.6.2012

PAKEITIMAI
25–97

Nuomonės projektas
Thomas Mann
(PE491.100v01-00)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl antžeminių 
paslaugų Sąjungos oro uostuose, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 
96/67/EB

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))



PE492.654v01-00 2/39 AM\906684LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\906684LT.doc 3/39 PE492.654v01-00

LT

Pakeitimas 25
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl tikslinga 
paaiškinti darbuotojų perėmimo taisykles
prieš pradedant taikyti Direktyvą 
2001/23/EB dėl verslo įmonių perdavimo 
ir suteikti valstybėms narėms galimybę 
užtikrinti tinkamas įdarbinimo ir darbo 
sąlygas;

(17) valstybės narės turėtų 
nedviprasmiškai teisiškai užtikrinti, kad
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas, darbuotojai būtų perimti. Dėl 
nestabilios darbuotojų situacijos prastėja
antžeminių paslaugų kokybė. Darbuotojų 
perėmimo taisyklės prieš pradedant taikyti 
Direktyvą 2001/23/EB, kurioje 
reglamentuojamas antžeminių paslaugų 
teikėjų pasikeitimas ir kuria valstybėms 
narėms suteikiama galimybė išsaugoti 
darbuotojų teises, aukštus darbo 
standartus ir deramas darbo sąlygas, 
prireikus turėtų būti pakeistos numatant 
darbuotojų perkėlimo nuostatas. Šiomis 
aplinkybėmis atleisti darbuotojus dėl 
ekonominių, techninių arba 
organizacinių priežasčių turėtų būti 
neleidžiama;

Or. en



PE492.654v01-00 4/39 AM\906684LT.doc

LT

Pakeitimas 27
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl tikslinga
paaiškinti darbuotojų perėmimo taisykles 
prieš pradedant taikyti Direktyvą 
2001/23/EB dėl verslo įmonių perdavimo ir 
suteikti valstybėms narėms galimybę 
užtikrinti tinkamas įdarbinimo ir darbo 
sąlygas;

(17) turėtų būti paaiškinta, kaip, 
atsižvelgiant į 2005 m. liepos 14 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimą byloje C-386/03 Komisija prieš 
Vokietiją1, valstybės narės gali reikalauti 
perimti darbuotojus tuo atveju, kai 
pakeičiamas antžeminių paslaugų, kurių 
teikimo teisė ribojama, teikėjas. Dėl 
nestabilios darbuotojų situacijos galėtų 
suprastėti antžeminių paslaugų kokybė. 
Todėl būtina paaiškinti darbuotojų 
perėmimo taisykles prieš pradedant taikyti 
Direktyvą 2001/23/EB dėl verslo įmonių 
perdavimo ir suteikti valstybėms narėms 
galimybę užtikrinti tinkamas įdarbinimo ir 
darbo sąlygas;

__________________
1 Rink. p. I-6947 (2005). 

Or. de

Pakeitimas 28
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
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paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl tikslinga 
paaiškinti darbuotojų perėmimo taisykles 
prieš pradedant taikyti Direktyvą
2001/23/EB dėl verslo įmonių perdavimo ir 
suteikti valstybėms narėms galimybę 
užtikrinti tinkamas įdarbinimo ir darbo 
sąlygas;

paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl būtina užtikrinti 
tinkamą Direktyvos 2001/23/EB dėl verslo 
įmonių perdavimo taikymą ir suteikti 
valstybėms narėms galimybę užtikrinti 
tinkamas įdarbinimo ir darbo sąlygas;

Or. de

Pakeitimas 29
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl tikslinga
paaiškinti darbuotojų perėmimo taisykles 
prieš pradedant taikyti Direktyvą 
2001/23/EB dėl verslo įmonių perdavimo ir 
suteikti valstybėms narėms galimybę 
užtikrinti tinkamas įdarbinimo ir darbo 
sąlygas;

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl būtina paaiškinti 
darbuotojų perėmimo taisykles prieš 
pradedant taikyti Direktyvą 2001/23/EB 
dėl verslo įmonių perdavimo ir, suderinus 
su socialiniais partneriais, suteikti 
valstybėms narėms galimybę užtikrinti 
tinkamas įdarbinimo ir darbo sąlygas;

Or. fr

Pakeitimas 30
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl tikslinga paaiškinti 
darbuotojų perėmimo taisykles prieš 
pradedant taikyti Direktyvą 2001/23/EB 
dėl verslo įmonių perdavimo ir suteikti 
valstybėms narėms galimybę užtikrinti 
tinkamas įdarbinimo ir darbo sąlygas;

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 
narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl tikslinga paaiškinti 
darbuotojų perėmimo taisykles prieš 
pradedant taikyti Direktyvą 2001/23/EB 
dėl verslo įmonių perdavimo ir suteikti 
valstybėms narėms galimybę užtikrinti 
tinkamas saugumo, įdarbinimo ir darbo 
sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 31
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) šio reglamento nuostatomis turi būti 
užtikrintas atitinkamas saugos lygis, kad 
didelė darbuotojų kaita ir didelis sutarčių 
su subrangovais skaičius nekeltų 
pavojaus saugos standartams;

Or. pl

Pakeitimas 32
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) teisės aktų leidėjas turi suteikti 
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valstybėms narėms galimybę 
rekomenduoti užtikrinti darbuotojų, kurie 
anksčiau buvo įdarbinti teikti minėtas 
paslaugas, teises, kurios jiems turėtų būti 
suteikiamos atliekant perdavimą, 
pasikeitus ribotos prieigos antžeminių 
paslaugų teikėjui;

Or. pl

Pagrindimas

Jeigu valstybės narės galės įpareigoti paslaugų teikėjus ir oro uostų naudotojus užtikrinti 
darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, kurios jiems turėtų 
būti suteikiamos atliekant perdavimą, toks sprendimas nepadės pagerinti antžeminių paslaugų 
kokybės ir padidinti konkurencingumo.

Pakeitimas 33
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei. Todėl turėtų būti 
nustatyti būtinieji mokymo reikalavimai
siekiant užtikrinti veiklos kokybę, t. y. 
patikimumą, atsparumą, saugą ir saugumą, 
ir sukurti vienodas sąlygas veiklos 
vykdytojams;

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas, švietimas ir mokymas daro 
didelį poveikį paslaugos kokybei ir 
operacijų saugai. Valstybių narių 
kompetentingos institucijos, 
bendradarbiaudamos su Europos 
aviacijos saugos agentūra (EASA), oro 
uosto veiklos vykdytojais ir socialiniais 
partneriais, turėtų nustatyti plataus 
užmojo būtinuosius standartus, kad būtų 
užtikrinta aukščiausia antžeminių 
paslaugų sektoriaus darbuotojų 
išsilavinimo ir mokymo kokybė. Šie 
standartai turėtų būti reguliariai 
atnaujinami ir plėtojami siekiant pagerinti
veiklos kokybę, t. y. patikimumą, 
atsparumą, saugą ir saugumą, ir sukurti 
vienodas sąlygas veiklos vykdytojams.
Naujų paslaugų teikėjų neturėtų būti 
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tvirtinama, kol atitinkamame oro uoste 
bus įvykdyti reikiami standartai;

Or. en

Pakeitimas 34
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei. Todėl turėtų būti 
nustatyti būtinieji mokymo reikalavimai 
siekiant užtikrinti veiklos kokybę, t. y. 
patikimumą, atsparumą, saugą ir saugumą, 
ir sukurti vienodas sąlygas veiklos 
vykdytojams;

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei. Todėl turėtų būti 
nustatyti būtinieji mokymo reikalavimai 
siekiant užtikrinti veiklos kokybę, t. y. 
patikimumą, atsparumą, saugą ir saugumą, 
ir sukurti vienodas sąlygas veiklos 
vykdytojams. Europos aviacijos saugos 
agentūrai turėtų būti pavesta parengti 
būtinuosius mokymo ir tęstinio mokymo 
standartus, pagal kuriuos galėtų ir turėtų 
orientuotis valstybės narės. Šios užduotys 
galėtų būti įtraukiamos į Reglamentą 
(EB) Nr. 216/2008;

Or. de

Pagrindimas

Aviacijos sauga reglamentuojama Europos lygmeniu, o darbuotojų kvalifikacija – valstybių 
narių, nors šių darbuotojų veikla laikoma svarbia aviacijos saugai. Europos aviacijos saugos 
agentūra turėtų parengti būtinuosius standartus, kurie turėtų būti kaip orientyras valstybėms 
narėms rengiant kvalifikacijos reikalavimus.

Pakeitimas 35
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei. Todėl turėtų būti 
nustatyti būtinieji mokymo reikalavimai 
siekiant užtikrinti veiklos kokybę, t. y. 
patikimumą, atsparumą, saugą ir saugumą, 
ir sukurti vienodas sąlygas veiklos 
vykdytojams;

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
ir paslaugos kokybei, ir operacijų 
saugumui. Todėl turėtų būti nustatyti 
būtinieji mokymo reikalavimai siekiant 
užtikrinti veiklos kokybę, t. y. patikimumą, 
atsparumą, saugą ir saugumą, ir sukurti 
vienodas sąlygas veiklos vykdytojams;

Or. es

Pakeitimas 36
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei. Todėl turėtų būti 
nustatyti būtinieji mokymo reikalavimai 
siekiant užtikrinti veiklos kokybę, t. y. 
patikimumą, atsparumą, saugą ir saugumą, 
ir sukurti vienodas sąlygas veiklos 
vykdytojams;

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei. Todėl turėtų būti 
nustatyti būtinieji mokymo reikalavimai, 
suderinti ES lygmeniu, siekiant užtikrinti 
veiklos kokybę, t. y. patikimumą, 
atsparumą, saugą ir saugumą, ir sukurti 
vienodas sąlygas veiklos vykdytojams;

Or. fr

Pakeitimas 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) siekiant pagerinti bagažo tvarkytojų 
darbo sąlygas, turėtų būti dar labiau 
mažinamos didžiausio leistino bagažo 
svorio ribos, ypač tais atvejais, kai 
bagažas tvarkomas rankiniu būdu. Kai 
bagažas tvarkomas rankiniu būdu, bagažo 
vienetų svoris turėtų būti aiškiai 
nurodytas vadovaujantis bagažo 
ženklinimo sistema, pagal kurią bagažo 
vienetai suskirstomi į įvairias svorio 
klases;

Or. en

Pakeitimas 38
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) valstybės narės turėtų išlaikyti 
įgaliojimus, leidžiančius užtikrinti
antžeminių paslaugų įmonės darbuotojų 
atitinkamą socialinės apsaugos lygį;

(31) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
būtų įtvirtinta tinkama antžeminių 
paslaugų įmonių darbuotojų socialinė 
apsauga, sąžiningos darbo sąlygos ir 
deramą pragyvenimo lygį atitinkantys 
atlyginimai, kurie turėtų būti užtikrinti ir 
subrangos bei paslaugų teikimo sutarčių 
atveju. Naujų paslaugų teikėjų neturėtų 
būti tvirtinama, kol atitinkamame oro 
uoste bus įvykdyti reikiami standartai;

Or. en

Pakeitimas 39
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) valstybės narės turėtų išlaikyti 
įgaliojimus, leidžiančius užtikrinti 
antžeminių paslaugų įmonės darbuotojų 
atitinkamą socialinės apsaugos lygį;

(31) valstybės narės turi užtikrinti 
antžeminių paslaugų įmonės darbuotojų 
atitinkamą socialinės apsaugos lygį. Jeigu 
nėra pakankamos socialinės apsaugos, 
patvirtinimas galėtų būti sustabdytas, 
atšauktas ar nesuteiktas;

Or. fr

Pakeitimas 40
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) valstybės narės turėtų išlaikyti 
įgaliojimus, leidžiančius užtikrinti 
antžeminių paslaugų įmonės darbuotojų 
atitinkamą socialinės apsaugos lygį;

(31) valstybės narės turėtų užtikrinti 
antžeminių paslaugų įmonės darbuotojų 
atitinkamą socialinės apsaugos lygį;

Or. de

Pakeitimas 41
Ole Christensen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) atsižvelgiant į tai, kad darbas 
bagažo tvarkymo paslaugų srityje gali 
kelti ankstyvos darbuotojų darbingumo 
netekties riziką, šiuo reglamentu 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
priimti nacionalinės teisės aktus darbo 
sąlygoms pagerinti;

Or. en
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Pakeitimas 42
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) tai apima ir atitinkamo oro uosto
pavyzdinių kolektyvinių sutarčių dėl 
darbo užmokesčio ir darbo sąlygų 
taikymą;

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų teisių apsauga, kai perkeliami 
paslaugų, kurioms taikomas patekimo į 
rinką apribojimas, teikimui būtini
darbuotojai

Darbuotojų teisių apsauga, kai perkeliami 
darbuotojai

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas tik toms
antžeminėms paslaugoms, kurių teikėjų 
skaičių atitinkama valstybė narė apribojo 
pagal 6 arba 14 straipsnį.

1. Šis straipsnis taikomas visoms 
antžeminėms paslaugoms.
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Or. en

Pakeitimas 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti 
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą bet kokį 1 
dalyje nurodytų antžeminių paslaugų 
teikėją, įskaitant saviteikos veiklą
vykdančius oro uosto naudotojus, 
pakeičia vienas ar daugiau teikėjų,
valstybės narės iš antžeminių paslaugų 
teikėjų, kurie vėliau ima teikti šias 
paslaugas, gali reikalauti užtikrinti 
darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti 
teikti minėtas paslaugas, teises, kurios 
jiems turėtų būti suteikiamos, jei būtų 
atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

Or. en

Pakeitimas 46
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas ir tuo atveju, kai antžeminių 
paslaugų teikėjas nustoja teikti oro uosto
naudotojui antžemines paslaugas arba jei 
saviteikos veiklą vykdantis oro uosto 
naudotojas nusprendžia nutraukti 
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kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB17 apibrėžtas perdavimas17.

saviteikos veiklą, valstybės narės 
antžeminių paslaugų teikėjui (-ams), kuris 
(-ie) vėliau ima teikti šias paslaugas, gali 
rekomenduoti užtikrinti darbuotojų, kurie 
anksčiau buvo įdarbinti teikti minėtas 
paslaugas, teises, kurios jiems turėtų būti 
suteikiamos, jei būtų atliekamas Tarybos 
direktyvoje 2001/23/EB17 apibrėžtas 
perdavimas.

Or. pl

Pakeitimas 47
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas arba nebeteikia oro uosto 
naudotojui antžeminių paslaugų, kurios 
sudaro nemažą dalį jo antžeminių 
paslaugų apimties, arba saviteikos veiklą 
vykdantis oro uosto naudotojas 
nusprendžia nutraukti saviteikos veiklą, 
valstybės narės iš antžeminių paslaugų 
teikėjo (-ų) arba saviteikos veiklą 
vykdančio (-ių) oro uosto naudotojo (-ų), 
kuris (-ie) vėliau ima teikti šias antžemines
paslaugas, reikalauja užtikrinti darbuotojų,
kurie anksčiau buvo įdarbinti teikti minėtas 
paslaugas, teises, kurios jiems turėtų būti 
suteikiamos, jei būtų atliekamas Tarybos 
direktyvoje 2001/23/EB apibrėžtas 
perdavimas.

Nemaža dalis, kaip nustatyta pirmos 
pastraipos pirmame sakinyje, bet kokiu 
atveju reiškia daugiau kaip 5 proc. jo 
antžeminių paslaugų apimties. Šios dalies 
pirmos pastraipos pirmame sakinyje 
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nurodytais atvejais netaikomas Direktyvos 
2001/23/EB 4 straipsnio 1 dalies pirmos 
pastraipos antras sakinys. Sutarties 
nutraukimas dėl ekonominių, techninių 
arba organizacinių priežasčių neleistinas.

Or. de

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias
paslaugas arba nebeteikia oro uosto 
naudotojui antžeminių paslaugų, arba 
saviteikos veiklą vykdantis oro uosto 
naudotojas nusprendžia nutraukti 
saviteikos veiklą, valstybės narės iš 
antžeminių paslaugų teikėjų arba 
saviteikos veiklą vykdančių oro uosto 
naudotojų, kurie vėliau ima teikti šias 
paslaugas, reikalauja užtikrinti darbuotojų, 
kurie anksčiau buvo įdarbinti teikti minėtas 
paslaugas, teises, kurios jiems turėtų būti 
suteikiamos, jei būtų atliekamas Tarybos 
direktyvoje 2001/23/EB apibrėžtas 
perdavimas. Šiais atvejais netaikomos 
Direktyvos 2001/23/EB 4 straipsnio 1 
dalies antrame sakinyje išdėstytos 
nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 49
Veronica Lope Fontagné
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB17 apibrėžtas perdavimas.

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, reikalauja užtikrinti 
darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti 
teikti minėtas paslaugas, teises, kurios 
jiems turėtų būti suteikiamos, jei būtų 
atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB17 apibrėžtas perdavimas.

Or. es

Pakeitimas 50
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti 
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti 
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas. Prie 
šių teisių priskiriamas privalomas 
pavyzdinių kolektyvinių sutarčių 
taikymas.

Or. de
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Pagrindimas

Jei pavyzdinių kolektyvinių sutarčių taikymas nebus privalomas, vyks mažų kainų 
konkurencija taikant darbo užmokesčio dempingą, o tai nesuderinama su kokybe, 
veiksmingumu, saugumu, socialine apsauga ir socialine rinkos ekonomika.

Pakeitimas 51
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurias teikti 
ankstesnis teikėjas neteko leidimo, ir kurie 
savanoriškai sutinka būti priimti naujo (-ų) 
paslaugų teikėjo (-ų).

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo, įskaitant saviteikos 
veiklą vykdančius oro uosto naudotojus,
darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant 
antžemines paslaugas, kurių nebeteikia 
ankstesnis paslaugų teikėjas, ir kurie 
savanoriškai sutinka būti priimti naujo (-ų) 
paslaugų teikėjo (-ų) arba saviteikos veiklą
vykdančio oro uosto naudotojo.

Or. en

Pakeitimas 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurias teikti 
ankstesnis teikėjas neteko leidimo, ir kurie 
savanoriškai sutinka būti priimti naujo (-ų) 
paslaugų teikėjo (-ų).

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurių 
nebeteikia ankstesnis paslaugų teikėjas, ir 
kurie sutinka būti priimti naujo (-ų) 
paslaugų teikėjo (-ų) arba saviteikos veiklą
vykdančio oro uosto naudotojo. Išlaidas 
atleidžiamų darbuotojų socialinėms 
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garantijoms dalijasi oro uosto naudotojai 
pagal jų vykdomos veiklos dalį.

Or. en

Pakeitimas 53
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurias teikti 
ankstesnis teikėjas neteko leidimo, ir kurie 
savanoriškai sutinka būti priimti naujo (-ų) 
paslaugų teikėjo (-ų).

3. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą
rekomendaciją taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurias teikti 
ankstesnis teikėjas neteko leidimo, ir kurie 
savanoriškai sutinka būti priimti naujo (-ų) 
paslaugų teikėjo (-ų).

Or. pl

Pakeitimas 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės 2 dalyje nustatytą 
reikalavimą apriboja taip, kad jis būtų 
proporcingas atsižvelgiant į kitam (-iems) 
paslaugų teikėjui (-ams) iš tikrųjų 
perduotos veiklos mastą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu valstybė narė taiko 2 dalyje 
nurodytą reikalavimą, į konkurso 
dokumentus, pateikiamus vykdant 7–10 
straipsniuose nustatytą procedūrą, 
įtraukiamas atitinkamų darbuotojų 
sąrašas ir pateikiama reikiama išsami 
informacija apie sutartyse nustatytas 
darbuotojų teises ir sąlygas, į kurias 
atsižvelgiant darbuotojai laikomi 
susijusiais su atitinkamomis paslaugomis.

Išbraukta.

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu valstybė narė taiko 2 dalyje 
nurodytą reikalavimą, į konkurso 
dokumentus, pateikiamus vykdant 7–
10 straipsniuose nustatytą procedūrą, 
įtraukiamas atitinkamų darbuotojų sąrašas 
ir pateikiama reikiama išsami informacija 
apie sutartyse nustatytas darbuotojų teises 
ir sąlygas, į kurias atsižvelgiant darbuotojai 
laikomi susijusiais su atitinkamomis 
paslaugomis.

5. Į konkurso dokumentus, pateikiamus 
vykdant 7–10 straipsniuose nustatytą 
procedūrą, įtraukiamas atitinkamų 
darbuotojų sąrašas ir pateikiama reikiama 
išsami informacija apie sutartyse nustatytas 
darbuotojų teises ir sąlygas, į kurias 
atsižvelgiant darbuotojai laikomi 
susijusiais su atitinkamomis paslaugomis. 
Teisę susipažinti su tais sąrašais turi 
darbuotojų ir profesinių sąjungų atstovai.

Or. en

Pakeitimas 57
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas oro 
uosto naudotojui antžeminių paslaugų, 
kurios yra didelė to paslaugų teikėjo 
antžeminio aptarnavimo veiklos dalis, 
nebeteikia tais atvejais, kuriems 
netaikoma šio straipsnio 2 dalis, arba jei 
saviteiką vykdantis oro uosto naudotojas 
nusprendžia saviteiką nutraukti, valstybės 
narės iš antžeminių paslaugų teikėjo (-ų) 
arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo, kuris (-ie) vėliau ima teikti šias 
paslaugas, gali reikalauti užtikrinti 
darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti 
teikti minėtas paslaugas, teises, kurios 
jiems turėtų būti suteikiamos, jei būtų 
atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 58
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas oro 
uosto naudotojui antžeminių paslaugų, 
kurios yra didelė to paslaugų teikėjo 
antžeminio aptarnavimo veiklos dalis, 
nebeteikia tais atvejais, kuriems 
netaikoma šio straipsnio 2 dalis, arba jei 
saviteiką vykdantis oro uosto naudotojas 
nusprendžia saviteiką nutraukti, valstybės 
narės iš antžeminių paslaugų teikėjo (-ų) 
arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo, kuris (-ie) vėliau ima teikti šias 
paslaugas, gali reikalauti užtikrinti 
darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti 
teikti minėtas paslaugas, teises, kurios 
jiems turėtų būti suteikiamos, jei būtų 

Išbraukta.
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atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

Or. en

Pakeitimas 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas oro 
uosto naudotojui antžeminiu paslaugų, 
kurios yra didelė to paslaugų teikėjo 
antžeminio aptarnavimo veiklos dalis, 
nebeteikia tais atvejais, kuriems 
netaikoma šio straipsnio 2 dalis, arba jei 
saviteiką vykdantis oro uosto naudotojas 
nusprendžia saviteiką nutraukti, valstybės 
narės iš antžeminių paslaugu teikėjo (-ų) 
arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo, kuris (-ie) vėliau ima teikti šias 
paslaugas, gali reikalauti užtikrinti 
darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti 
teikti minėtas paslaugas, teises, kurios 
jiems turėtų buti suteikiamos, jei būtų 
atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 60
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 

Išbraukta.
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dalyvauja teikiant paslaugas, kurių 
nebeteikia ankstesnis paslaugų teikėjas, ir 
kurie savanoriškai sutinka būti perimti 
naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-ų) arba 
saviteiką vykdančio oro uosto naudotojo.

Or. en

Pakeitimas 61
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurių 
nebeteikia ankstesnis paslaugų teikėjas, ir 
kurie savanoriškai sutinka būti perimti 
naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-ų) arba 
saviteiką vykdančio oro uosto naudotojo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurių 
nebeteikia ankstesnis paslaugų teikėjas, ir 
kurie savanoriškai sutinka būti perimti 
naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-ų) arba 
saviteiką vykdančio oro uosto naudotojo.

Išbraukta.
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Or. pl

Pakeitimas 63
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems saviteiką 
vykdančio oro uosto naudotojo 
darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant 
paslaugas, kurių saviteiką vykdantis oro 
uosto naudotojas nusprendžia saviteiką 
nutraukti, ir kurie savanoriškai sutinka 
būti perimti naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-
ų) arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 64
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems saviteiką 
vykdančio oro uosto naudotojo 
darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant 
paslaugas, kurių saviteiką vykdantis oro 
uosto naudotojas nusprendžia saviteiką 
nutraukti, ir kurie savanoriškai sutinka 
būti perimti naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-
ų) arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo.

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimas 65
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems saviteiką 
vykdančio oro uosto naudotojo 
darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant 
paslaugas, kurių saviteiką vykdantis oro 
uosto naudotojas nusprendžia saviteiką 
nutraukti, ir kurie savanoriškai sutinka būti 
perimti naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-ų) 
arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo.

8. Valstybės narės 2 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems saviteiką 
vykdančio oro uosto naudotojo 
darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant 
paslaugas, kurių saviteiką vykdantis oro 
uosto naudotojas nusprendžia saviteiką 
nutraukti, ir kurie savanoriškai sutinka būti 
perimti naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-ų) 
arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo.

Or. en

Pakeitimas 66
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės 6 dalyje nustatytą 
reikalavimą apriboja taip, kad jis būtų 
proporcingas atsižvelgiant į kitam (-iems) 
paslaugų teikėjui (-ams) ar saviteiką 
vykdančiam oro uosto naudotojui 
faktiškai perduotos veiklos mastą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 67
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės 6 dalyje nustatytą 
reikalavimą apriboja taip, kad jis būtų 
proporcingas atsižvelgiant į kitam (-iems) 
paslaugų teikėjui (-ams) ar saviteiką 
vykdančiam oro uosto naudotojui 
faktiškai perduotos veiklos mastą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Valstybės narės užtikrina, kad 
siekiant garantuoti deramus socialinius 
standartus ir gerinti antžeminių paslaugų 
kokybę būtų užkirstas kelias ne tik 
antžemines paslaugas teikiančių 
nuolatinių darbuotojų, bet ir perkeliamų 
darbuotojų atlyginimų dempingui.

Or. en

Pakeitimas 69
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos, siekdamos užtikrinti tinkamą 
antžeminėms paslaugoms teikti samdomų 
darbuotojų socialinę apsaugą, deramai 
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atsižvelgia į profesinių sąjungų teises ir 
kolektyvines derybas dėl šių paslaugų 
teikimo.

Or. en

Pakeitimas 70
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 10 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c. Siekiant sušvelninti žalingą 
antžeminių paslaugų liberalizavimo 
poveikį, turi būti apibrėžti ir oro uostą 
valdančių institucijų vykdomi privalomi 
būtinieji paslaugų kokybės standartai, kad 
operacijos būtų saugios, patikimos ir 
ekonomiškos.

Or. en

Pakeitimas 71
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai yra turi 
kvalifikaciją, profesinės patirties ir darbo 
stažą, būtiną veiklai, dėl kurios įmonė 
pateikė prašymą, vykdyti.

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai turi kvalifikaciją, 
profesinės patirties ir darbo stažą, būtiną 
veiklai, dėl kurios įmonė pateikė prašymą, 
vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 72
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai yra turi 
kvalifikaciją, profesinės patirties ir darbo 
stažą, būtiną veiklai, dėl kurios įmonė 
pateikė prašymą, vykdyti.

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai turi kvalifikaciją, 
profesinės patirties ir darbo stažą, būtiną 
veiklai, dėl kurios įmonė pateikė prašymą, 
vykdyti. Valstybės narės kompetentingos 
institucijos, bendradarbiaudamos su 
EASA, oro uosto veiklos vykdytoju ir 
atitinkamais socialiniais partneriais, 
kiekvienam oro uostui nustato konkrečius 
darbuotojų kvalifikacijos, profesinės 
patirties ir darbo stažo reikalavimus. Be 
to, bendruosius standartus antžemines 
paslaugas teikiantiems darbuotojams ES 
lygmeniu nustato EASA, 
bendradarbiaudama su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, oro 
uosto veiklos vykdytojais ir socialiniais 
partneriais. Šių reikalavimų laikymąsi, 
bendradarbiaudamos su EASA, 
kontroliuoja valstybių narių 
kompetentingos institucijos.

Or. en

Pakeitimas 73
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai yra turi 
kvalifikaciją, profesinės patirties ir darbo 
stažą, būtiną veiklai, dėl kurios įmonė 
pateikė prašymą, vykdyti.

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai turi kvalifikaciją, 
profesinės patirties ir darbo stažą, būtiną 
veiklai, dėl kurios įmonė pateikė prašymą, 
vykdyti. Susiję oro uosto naudotojai 
parengia atitinkamoje veiklos vykdymo 
vietoje galiosiančias taisykles dėl 
kvalifikacijos, profesinės patirties trukmės 
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ir darbo stažo pateikdami atitinkamą 
pagrindimą, o kompetentingos valstybių 
narių institucijos šias taisykles patikrina, 
nustato ir kontroliuoja jų taikymą.

Or. de

Pakeitimas 74
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai yra turi 
kvalifikaciją, profesinės patirties ir darbo 
stažą, būtiną veiklai, dėl kurios įmonė 
pateikė prašymą, vykdyti.

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai turi kvalifikaciją, 
profesinės patirties ir darbo stažą, būtiną 
veiklai, dėl kurios įmonė pateikė prašymą, 
vykdyti. Parengus europinius būtinuosius
standartus mokymo ir tęstinio mokymo 
rekomendacijų forma, valstybės narės 
turėtų jais vadovautis siekdamos užtikrinti 
kuo aukštesnio lygio Europos saugos 
standartą. 

Or. de

Pakeitimas 75
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 
reguliariai išklausytų konkrečius ir 
periodinius mokymo kursus siekiant 

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 
reguliariai išklausytų konkrečius ir 
periodinius mokymo kursus siekiant 
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užtikrinti, kad jie gebėtų atlikti jiems 
paskirtas užduotis.

užtikrinti, kad jie gebėtų atlikti jiems 
paskirtas užduotis. Valstybių narių 
priežiūros institucijos, naudodamosi 
reikiamomis priemonėmis, kontroliuoja, 
kad būtų laikomasi mokymo standartų. 
Jei kompetentingos valstybės  narės 
institucijos konstatuoja, kad nesilaikoma 
mokymo standartų, antžeminių paslaugų 
teikėjams arba saviteikos veiklą
vykdantiems oro uostų naudotojams turi 
būti panaikintas leidimas teikti paslaugas 
iki to laiko, kol bus pasiekti reikalaujami 
standartai. 

Or. pl

Pakeitimas 76
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 
reguliariai išklausytų konkrečius ir 
periodinius mokymo kursus siekiant 
užtikrinti, kad jie gebėtų atlikti jiems 
paskirtas užduotis.

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai turi reikalauti, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 
reguliariai išklausytų konkrečius ir 
periodinius ir ES lygmeniu suderintus
mokymo kursus siekiant užtikrinti, kad jie 
gebėtų atlikti jiems paskirtas užduotis.

Or. fr

Pakeitimas 77
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 
reguliariai išklausytų konkrečius ir 
periodinius mokymo kursus siekiant 
užtikrinti, kad jie gebėtų atlikti jiems 
paskirtas užduotis.

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 
pradėdami dirbti naujoje darbo vietoje, 
dalyvautų bent dviejų dienų pradiniame 
mokyme, o vėliau išklausytų konkrečius ir 
periodinius mokymo kursus siekiant 
užtikrinti, kad jie gebėtų atlikti jiems 
paskirtas užduotis. Šis mokymas turi 
atitikti būtinuosius Europos standartus ir 
turi būti susijęs su konkrečiomis 
darbuotojui paskirtomis užduotimis. 

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 
reguliariai išklausytų konkrečius ir 
periodinius mokymo kursus siekiant 
užtikrinti, kad jie gebėtų atlikti jiems 
paskirtas užduotis.

1. Antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai užtikrina, kad teikiant 
antžemines paslaugas dalyvaujantys visi jų 
darbuotojai, įskaitant už vadovavimą ir 
priežiūrą atsakingus darbuotojus, 
reguliariai išklausytų konkrečius ir 
periodinius mokymo kursus siekiant 
užtikrinti, kad jie gebėtų atlikti jiems 
paskirtas užduotis ir užkirsti kelią 
avarijoms ir sužalojimams. Išsilavinimo ir 
mokymo standartų laikymąsi kontroliuoja 
valstybių narių kompetentingos 
institucijos. Gali būti reikalaujama 
atitinkamų antžeminių paslaugų teikėjų 
ar saviteikos veiklą vykdančių oro uosto 
naudotojų lėšomis surengti periodinius 
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mokymus. Nauji paslaugų teikėjai 
netvirtinami, kol atitinkamame oro uoste 
bus įvykdyti reikiami standartai.

Or. en

Pakeitimas 79
Phil Bennion, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso bent dviejų dienų trukmės su 
darbuotojui paskirtomis užduotimis 
susijusį mokymo kursą. Kiekvienas 
darbuotojas, pradėdamas dirbti naują 
darbą ar jam paskyrus naują užduotį, 
išklauso reikiamą mokymo kursą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 80
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso bent dviejų dienų trukmės su 
darbuotojui paskirtomis užduotimis 
susijusį mokymo kursą. Kiekvienas 
darbuotojas, pradėdamas dirbti naują darbą 
ar jam paskyrus naują užduotį, išklauso 
reikiamą mokymo kursą.

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso būtinuosius teorinius ir 
praktinius kursus ir konkretų su 
paskirtomis užduotimis susijusį mokymo 
kursą. Kiekvienas darbuotojas, prieš 
pradėdamas dirbti naują darbą ar 
pradėdamas vykdyti naują užduotį, 
išklauso reikiamą mokymo kursą.
Valstybių narių kompetentingos 
institucijos, bendradarbiaudamos su 



PE492.654v01-00 32/39 AM\906684LT.doc

LT

EASA, atitinkamais oro uosto veiklos 
vykdytojais ir socialiniais partneriais, 
kiekvienam oro uostui nustato konkrečius 
išsilavinimo ir mokymo reikalavimus ir 
būtinąją trukmę. Išlaikytas praktinis ir
teorinis egzaminas – įrodymas, kad buvo 
įgyti atitinkami mokymo kursuose 
diegiami įgūdžiai ir žinios. Visas mokymo 
kursų išlaidas padengia darbdaviai.

Or. en

Pakeitimas 81
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas
išklauso bent dviejų dienų trukmės su 
darbuotojui paskirtomis užduotimis susijusį 
mokymo kursą. Kiekvienas darbuotojas, 
pradėdamas dirbti naują darbą ar jam 
paskyrus naują užduotį, išklauso reikiamą 
mokymo kursą.

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso pagrindinį teorinį ir praktinį 
mokymo kursą, taip pat su darbuotojui 
paskirtomis užduotimis susijusį mokymo 
kursą. Šio mokymo apimtį ir trukmę 
nustato kompetentingos valstybių narių 
įstaigos, bendradarbiaudamos su tais 
antžeminio aptarnavimo sektoriaus 
paslaugų teikėjais. Kiekvienas darbuotojas 
iš karto, kai tik pradeda dirbti naują darbą 
ar jam paskyrus naują užduotį, išklauso 
reikiamą mokymo kursą, o prieš 
pradėdamas darbą – reikiama apimtimi.

Or. pl

Pakeitimas 82
Nadja Hirsch

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso bent dviejų dienų trukmės su 
darbuotojui paskirtomis užduotimis susijusį 
mokymo kursą. Kiekvienas darbuotojas, 
pradėdamas dirbti naują darbą ar jam 
paskyrus naują užduotį, išklauso reikiamą 
mokymo kursą.

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso teorinį ir praktinį pagrindų kursą 
ir su darbuotojui paskirtomis užduotimis 
susijusį mokymo kursą, o kompetentingos 
valstybių narių institucijos, 
bendradarbiaudamos su atitinkamais oro 
uosto naudotojais, nustato veiklos 
vykdymo vietai būdingas ypatybes ir 
minimalią kursų trukmę. Minimali 
trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 
penkios dienos. Išlaikytas praktinis ir 
teorinis egzaminas – įrodymas, kad buvo 
įgyti reikalingi mokymo kursuose 
diegiami įgūdžiai ir žinios. Visas mokymo 
kursų išlaidas padengia darbdaviai.
Kiekvienas darbuotojas, pradėdamas dirbti 
naują darbą ar jam paskyrus naują užduotį, 
išklauso reikiamą mokymo kursą.

Or. de

Pakeitimas 83
Dieter-Lebrecht Koch

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso bent dviejų dienų trukmės su 
darbuotojui paskirtomis užduotimis susijusį 
mokymo kursą. Kiekvienas darbuotojas, 
pradėdamas dirbti naują darbą ar jam 
paskyrus naują užduotį, išklauso reikiamą 
mokymo kursą.

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso teorinį ir praktinį pagrindų kursą 
ir reguliariai su darbuotojui paskirtomis 
užduotimis susijusį mokymo kursą.
Kompetentingos valstybių narių 
institucijos, bendradarbiaudamos su 
atitinkamais oro uosto naudotojais, 
nustato veiklos vykdymo vietai būdingas 
ypatybes ir šių mokymų dažnumą bei 
minimalią trukmę. Kiekvienas 
darbuotojas, pradėdamas dirbti naują darbą 
ar jam paskyrus naują užduotį, išklauso 
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reikiamą mokymo kursą.

Or. de

Pakeitimas 84
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas 
išklauso bent dviejų dienų trukmės su 
darbuotojui paskirtomis užduotimis susijusį 
mokymo kursą. Kiekvienas darbuotojas, 
pradėdamas dirbti naują darbą ar jam 
paskyrus naują užduotį, išklauso reikiamą 
mokymo kursą.

2. Kiekvienas teikiant antžemines 
paslaugas dalyvaujantis darbuotojas turi 
išklausyti bent dviejų dienų trukmės su 
darbuotojui paskirtomis užduotimis susijusį 
teorinį ir praktinį mokymo kursą. 
Kiekvienas darbuotojas, pradėdamas dirbti 
naują darbą ar jam paskyrus naują užduotį, 
išklauso reikiamą mokymo kursą.

Or. fr

Pakeitimas 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į atitinkamų antžeminių 
paslaugų teikimą, mokymas apima bent:

3. Atsižvelgiant į teikiamų antžeminių 
paslaugų rūšį, mokymas, kurio apimtis ir 
būdas nustatomas atskirų valstybių narių 
teisės aktais, apima bent:

Or. pl

Pagrindimas

Svarbiausias veiksnys, turintis įtakos mokymo veiksmingumui, yra ne jo trukmė, o visoje 
Europos Sąjungoje standartizuota neformali apimtis. Griežtinant paslaugų kokybės 
standartus svarbu ir tai, kad darbuotojai išklausytų mokymą prieš pradėdami dirbti savo 
darbą. 
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Pakeitimas 86
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į atitinkamų antžeminių 
paslaugų teikimą, mokymas apima bent:

3. Atsižvelgiant į atitinkamų antžeminių 
paslaugų teikimą, mokymas, suderintas ES 
lygmeniu ir papildomas konkrečiais 
testais kai kuriose šalyse, apima bent:

Or. fr

Pakeitimas 87
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į atitinkamų antžeminių 
paslaugų teikimą, mokymas apima bent:

3. Atsižvelgiant į atitinkamų antžeminių 
paslaugų teikimą, mokymas ir egzaminai 
apima bent:

Or. en

Pakeitimas 88
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretų kursų ir egzaminų turinį ir 
tinkamą jų vykdymą, 
bendradarbiaudamos su EASA, 
reguliuoja ir kontroliuoja valstybių narių 
kompetentingos institucijos. EASA 



PE492.654v01-00 36/39 AM\906684LT.doc

LT

apibrėžia mokymo kriterijus, kurie turi 
būti įvykdyti siekiant nustatyti su sauga 
susijusių funkcijų, nurodytų 21 
straipsnyje, Europos sertifikavimo 
standartą.

Or. en

Pakeitimas 89
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) funkcinį keleivių aptarnavimo mokymą, 
įskaitant mokymą naudojant keleivių 
įlaipinimo trapą ir keleivių informavimą 
bei pagalbos jiems teikimą pagal 
reglamentus (EB) Nr. 261/2004 ir (EB) 
Nr. 1107/2006;

(g) funkcinį keleivių aptarnavimo mokymą, 
daugiausia dėmesio skiriant ypatingų 
poreikių turintiems keleiviams, ypač 
neįgaliems arba judėjimo negalią 
turintiems asmenims, įskaitant mokymą 
naudojant keleivių įlaipinimo trapą ir 
keleivių informavimą bei pagalbos jiems 
teikimą pagal reglamentus (EB) 
Nr. 261/2004 ir (EB) Nr. 1107/2006;

Or. es

Pakeitimas 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pa) apsaugos nuo profesinio pavojaus 
darbuotojų, dalyvaujančių teikiant 
antžemines paslaugas, sveikatai
priemones.

Or. pl



AM\906684LT.doc 37/39 PE492.654v01-00

LT

Pakeitimas 91
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip po penkerių metų nuo šio 
reglamento taikymo dienos Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jo 
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje visų 
pirma įvertinamas bet koks reikšmingas 
poveikis antžeminio aptarnavimo paslaugų 
kokybei, įdarbinimo ir darbo sąlygoms. Į 
ataskaitą įtraukiamas šis oro uostų imties 
rodiklių ir kriterijų rinkinys:

1. Ne vėliau kaip po trejų metų nuo šio 
reglamento taikymo dienos Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jo 
įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje visų 
pirma įvertinamas poveikis antžeminio 
aptarnavimo paslaugų kokybei, įdarbinimo 
ir darbo sąlygoms. Ataskaitoje 
nagrinėjami šie rodikliai ir kriterijai:

Or. en

Pakeitimas 92
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) antžemines paslaugas teikiančioms 
įmonėms taikomi būtinieji kokybės 
reikalavimai;

l) antžemines paslaugas teikiančioms 
įmonėms Sąjungoje taikomi būtinieji 
vienuolikos kategorijų paslaugų kokybės 
reikalavimai;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) darbuotojų perkėlimas ir jo poveikis n) darbuotojų perkėlimas ir jo poveikis 
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užtikrinant darbuotojų apsaugą; užtikrinant darbuotojų apsaugą, ypač 
keičiantis antžeminių paslaugų teikėjui 
perkeliamų darbuotojų skaičius; 
darbuotojų, savanoriškai sutikusių būti 
atleistiems pasikeitus antžeminių 
paslaugų teikėjui, skaičius; su darbuotojų 
perkėlimu susijusių atvejų, nagrinėjamų 
darbo ginčų sprendimo organuose, 
skaičius; darbuotojų, savanoriškai 
sutikusių būti atleistiems ir priklausomų 
nuo nacionalinių socialinės apsaugos 
sistemų išmokų, skaičius;

Or. en

Pakeitimas 94
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) darbuotojų perkėlimas ir jo poveikis 
užtikrinant darbuotoju apsaugą;

n) darbuotojų perkėlimas, jeigu jis buvo 
atliktas, ir jo poveikis užtikrinant 
darbuotoju apsaugą;

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) įdarbinimo ir darbo sąlygos antžeminių 
paslaugų teikimo sektoriuje.

o) įdarbinimo ir darbo sąlygos antžeminių 
paslaugų teikimo sektoriuje, ypač 
tendencijos darbo užmokesčio srityje, 
lyginant jas su antžeminių paslaugų 
kainų tendencijomis ir su antžeminių 
paslaugų produktyvumo oro uoste ir 
konkrečių antžeminių paslaugų teikėjų 
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teikiamų paslaugų produktyvumo 
pokyčiais.

Or. en

Pakeitimas 96
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oa) antžeminių paslaugų ir nepakankamų 
kokybės standartų nulemtų vėlavimų 
tarpusavio ryšys.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos šio reglamento taikymo ir 
laikydamosi kitų Sąjungos teisės aktų 
nuostatų, valstybės narės gali imtis 
reikiamų priemonių, kad užtikrintų 
darbuotojų teisių apsaugą.

Valstybės narės teisinėmis priemonėmis 
užtikrina, kad būtų įtvirtinta tinkama 
nepriklausomų antžeminių paslaugų 
įmonių ar saviteikos paslaugų įmonių 
darbuotojų socialinė apsauga, sąžiningos 
darbo sąlygos ir deramą pragyvenimo lygį 
atitinkantys atlyginimai. Nauji paslaugų 
teikėjai netvirtinami, kol atitinkamame 
oro uoste bus įvykdyti reikiami standartai.

Or. en


