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Ändringsförslag 25
Jean Lambert

Förslag till förordning
–

Förslag om förkastande

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 
personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför lämpligt att klargöra
bestämmelserna för övertagande av 
personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om överlåtelse av företag så 
att medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings- och
arbetsvillkor.

(17) Medlemsstaterna bör rättsligt och 
utan tvetydighet säkerställa övertagande 
av personal vid byte av leverantör av 
marktjänster. Hög omsättning av personal 
har en skadlig effekt på marktjänsternas 
kvalitet. Bestämmelserna för överföring av 
personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om byte av leverantör av 
marktjänster som gör att medlemsstaterna 
har möjlighet att skydda anställdas 
rättigheter, hög standard i fråga om 
arbetsnormer och anständiga 
arbetsvillkor, bör ändras vid behov genom 
bestämmelser för överföring av personal. 
Uppsägning av ekonomiska, tekniska eller 
organisatoriska skäl bör inte tillåtas i 
detta sammanhang.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 
personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför lämpligt att klargöra 
bestämmelserna för övertagande av 
personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om överlåtelse av företag så 
att medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings- och 
arbetsvillkor.

(17) Det bör mot bakgrund av EU-
domstolens dom av den 14 juli 2005 i mål
C-386/03, Europeiska kommissionen mot 
Förbundsrepubliken Tyskland1 klarläggas 
hur medlemsstater kan kräva övertagande 
av personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför absolut nödvändigt att klargöra 
bestämmelserna för övertagande av 
personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om överlåtelse av företag så 
att medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings- och 
arbetsvillkor.
__________________
1 REG 2005, I-6947. 

Or. de

Ändringsförslag 28
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 
personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför lämpligt att klargöra 
bestämmelserna för övertagande av 

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 
personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför absolut nödvändigt att säkerställa
motsvarande tillämpning av direktiv 
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personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om överlåtelse av företag så 
att medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings- och 
arbetsvillkor.

2001/23/EG om överlåtelse av företag för 
övertagande av personal så att 
medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings- och 
arbetsvillkor.

Or. de

Ändringsförslag 29
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 
personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför lämpligt att klargöra 
bestämmelserna för övertagande av 
personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om överlåtelse av företag så 
att medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings- och 
arbetsvillkor.

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 
personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför nödvändigt att klargöra 
bestämmelserna för övertagande av 
personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om överlåtelse av företag, i 
samråd med arbetsmarknadens parter, så 
att medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings- och 
arbetsvillkor.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 
personal vid byte av leverantör av 

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 
personal vid byte av leverantör av 
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marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför lämpligt att klargöra 
bestämmelserna för övertagande av 
personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om överlåtelse av företag så 
att medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings- och 
arbetsvillkor.

marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför lämpligt att klargöra
bestämmelserna för övertagande av 
personal utöver tillämpningen av direktiv 
2001/23/EG om överlåtelse av företag så 
att medlemsstaterna har möjlighet att 
garantera lämpliga anställnings-, 
säkerhets- och arbetsvillkor.

Or. es

Ändringsförslag 31
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Föreskrifterna i denna förordning 
bör garantera vederbörlig säkerhetsnivå, 
så att inte hög personalomsättning eller 
ett stort antal kontrakt med 
underleverantörer leder till att 
säkerhetsstandarden hotas.

Or. pl

Ändringsförslag 32
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17b) Lagstiftaren bör garantera 
medlemsstaternas möjlighet att 
rekommendera övertagande av personal 
vid byte av leverantör av marktjänster 
med begränsat tillträde.
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Or. pl

Motivering

Om medlemsstaterna får möjlighet att kräva av flygplatsernas leverantörer eller användare 
att de övertar personal, så bidrar inte detta till att höja marktjänsternas kvalitet eller till att 
öka konkurrenskraften. 

Ändringsförslag 33
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Evelyn Regner

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten. Minimikrav på
utbildning bör därför fastställas för att
säkerställa kvaliteten för verksamheten i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, 
skydd och säkerhet och för att skapa lika 
villkor för operatörerna.

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten och säkerheten i 
verksamheten. Behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna bör i samarbete med 
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, 
flygplatsoperatörer och arbetsmarknadens 
parter fastställa omfattande lägsta
standarder för att säkerställa högsta 
kvalitet för utbildning av anställda i 
marktjänstesektorn. Dessa standarder bör 
regelbundet uppdateras och utvecklas för 
att bidra till kvaliteten för verksamheten i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, 
skydd och säkerhet och för att skapa lika 
villkor för operatörerna. Inga nya 
serviceleverantörer bör godkännas förrän 
respektive flygplats uppfyller gällande 
standarder.

Or. en

Ändringsförslag 34
Thomas Händel
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten. Minimikrav på 
utbildning bör därför fastställas för att 
säkerställa kvaliteten för verksamheten i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, 
skydd och säkerhet och för att skapa lika 
villkor för operatörerna.

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten. Minimikrav på 
utbildning bör därför fastställas för att 
säkerställa kvaliteten för verksamheten i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, 
skydd och säkerhet och för att skapa lika 
villkor för operatörerna. Europeiska byrån 
för luftfartssäkerhet bör få i uppdrag att 
utveckla minimistandarder för utbildning 
och vidareutbildning, som 
medlemsstaterna kan och bör rätta sig 
efter. Dessa uppgifter bör om möjligt tas
upp i förordning (EG) nr 216/2008.

Or. de

Motivering

Luftfartssäkerheten ska regleras på EU-nivå. Arbetstagarnas behörighet ska regleras genom 
medlemsstaterna även om deras verksamhet klassificeras som säkerhetsrelevant. Europeiska 
byrån för luftfartssäkerhet bör utveckla minimistandarder som bör tjäna som riktlinje för 
medlemsstaterna vid utvecklingen av behörighetskrav.

Ändringsförslag 35
Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten. Minimikrav på 
utbildning bör därför fastställas för att 
säkerställa kvaliteten för verksamheten i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, 
skydd och säkerhet och för att skapa lika 

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan både på 
servicekvaliteten och på tjänsternas 
säkerhet. Minimikrav på utbildning bör 
därför fastställas för att säkerställa 
kvaliteten för verksamheten i fråga om 
tillförlitlighet, motståndskraft, skydd och 
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villkor för operatörerna. säkerhet och för att skapa lika villkor för 
operatörerna.

Or. es

Ändringsförslag 36
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten. Minimikrav på 
utbildning bör därför fastställas för att 
säkerställa kvaliteten för verksamheten i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, 
skydd och säkerhet och för att skapa lika 
villkor för operatörerna.

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten. Minimikrav på 
utbildning, som är harmoniserade på EU-
nivå, bör därför fastställas för att 
säkerställa kvaliteten för verksamheten i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, 
skydd och säkerhet och för att skapa lika 
villkor för operatörerna.

Or. fr

Ändringsförslag 37
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) I syfte att förbättra arbetsvillkoren 
för anställda som arbetar med 
bagagehantering bör gränserna för 
högsta tillåtna bagagevikt sänkas 
ytterligare, framför allt där 
bagagehanteringen utförs manuellt. Om 
resgods hanteras manuellt bör även vikten 
för individuellt bagage tydligt anges 
genom ett bagagemärkningssystem som 
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delar upp resgodsartiklar i olika 
viktklasser.

Or. en

Ändringsförslag 38
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Medlemsstaterna bör behålla 
befogenheten att garantera socialt skydd i 
adekvat omfattning för personalen i de 
företag som tillhandahåller marktjänster.

(31) Medlemsstaterna bör se till att 
personalen i de företag som 
tillhandahåller marktjänster har socialt 
skydd i adekvat omfattning, rättvisa 
arbetsvillkor och skälig lön, vilket man 
även bör säkerställa i samband med 
underleverantörer och tjänsteavtal. Inga 
nya serviceleverantörer bör godkännas 
förrän respektive flygplats uppfyller 
gällande standarder.

Or. en

Ändringsförslag 39
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Medlemsstaterna bör behålla 
befogenheten att garantera socialt skydd i 
adekvat omfattning för personalen i de 
företag som tillhandahåller marktjänster.

(31) Medlemsstaterna bör garantera socialt 
skydd i adekvat omfattning för personalen i 
de företag som tillhandahåller marktjänster. 
I avsaknad av ett tillräckligt socialt skydd 
skulle auktorisationen kunna upphöra, 
dras tillbaka eller inte utfärdas.

Or. fr
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Ändringsförslag 40
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Medlemsstaterna bör behålla 
befogenheten att garantera socialt skydd i 
adekvat omfattning för personalen i de 
företag som tillhandahåller marktjänster.

(31) Medlemsstaterna bör se till att
garantera socialt skydd i adekvat 
omfattning för personalen i de företag som 
tillhandahåller marktjänster.

Or. de

Ändringsförslag 41
Ole Christensen

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Arbete med bagagehantering kan 
medföra risk för att anställda slits ut tidigt 
i sitt arbetsliv. Denna förordning ger 
medlemsstaterna möjligheten att införa 
nationell lagstiftning i syfte att förbättra 
arbetsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 42
Thomas Händel

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Dit hör också tillämpning av de 
kollektivavtal om ersättning och andra 
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arbetsvillkor som gäller för den aktuella 
flygplatsen.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av arbetstagarnas rättigheter i 
samband med överföring av personal till
tjänster som omfattas av 
marknadstillträdesbegränsningar

Skydd av arbetstagarnas rättigheter i 
samband med överföring av personal 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel gäller endast för 
marktjänster för vilka den berörda 
medlemsstaten har ett begränsat antal 
leverantörer i enlighet med artiklarna 6 
eller 14.

1. Denna artikel gäller för alla  
marktjänster.

Or. en

Ändringsförslag 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får 
medlemsstaterna kräva att den eller de
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG.

2. Om en leverantör av marktjänster, 
inklusive flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering, som avses i punkt 1 ersätts 
av en eller fler leverantörer, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får
medlemsstaterna kräva att leverantörer av 
marktjänster som därefter tillhandahåller 
dessa tjänster beviljar den personal som 
tidigare var anställd för att tillhandahålla 
dessa tjänster de rättigheter som de skulle 
ha haft rätt till om det hade funnits en 
överlåtelse i enlighet med rådets direktiv 
2001/23/EG.

Or. en

Ändringsförslag 46
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får 
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG1.

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, och 
när en leverantör av marktjänster upphör 
att utföra marktjänster för 
flygplatsanvändare eller när 
flygplatsanvändare med egenhantering av 
marktjänster beslutar att upphöra med 
egenhantering av marktjänster, får 
medlemsstaterna rekommendera att den 
eller de leverantörer av marktjänster som 
därefter tillhandahåller dessa tjänster 
beviljar den personal som tidigare var 
anställd för att tillhandahålla dessa tjänster 
de rättigheter som de skulle ha haft rätt till 
om det hade funnits en överlåtelse i 
enlighet med rådets direktiv 2001/23/EG.
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____________________
1Rådets direktiv 2001/23/EG av den 
12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid 
överlåtelse av företag, verksamheter eller 
delar av företag eller verksamheter, EGT 
L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. pl

Ändringsförslag 47
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får 
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG.

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10,
eller om en leverantör av marktjänster 
upphör med att till en flygplatsanvändare 
leverera marktjänster som utgör en 
betydande del av leverantörens 
marktjänster eller om en 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering upphör med 
egenhanteringen, ska medlemsstaterna 
kräva att de leverantörer av marktjänster 
eller de flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering som därefter tillhandahåller 
dessa marktjänster beviljar den personal 
som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG.

En betydande del enligt första meningen i 
första stycket föreligger i varje fall när 
mer än 5 % av leverantörens marktjänster 
är berörda. I de fall som avses i första 
meningen i första stycket i denna punkt 
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tillämpas inte artikel 4.1 första stycket 
andra meningen i direktiv 2001/23/EG. 
Uppsägningar av ekonomiska, tekniska 
eller organisatoriska skäl är inte tillåtna.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG17.

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster eller om en 
tjänsteleverantör upphör att 
tillhandahålla marktjänster till en 
flygplatsanvändare eller om en 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering beslutar att upphöra med 
egenhanteringen, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, ska
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster eller 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering som därefter tillhandahåller 
dessa tjänster beviljar den personal som 
tidigare var anställd för att tillhandahålla 
dessa tjänster de rättigheter som de skulle 
ha haft rätt till om det hade funnits en 
överlåtelse i enlighet med rådets direktiv 
2001/23/EG. Bestämmelserna enligt 
artikel 4.1, andra meningen, i direktiv 
2001/23/EG ska inte vara tillämpliga i 
dessa fall.

Or. en

Ändringsförslag 49
Veronica Lope Fontagné
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG.

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, ska
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG.

Or. es

Ändringsförslag 50
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får 
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG.

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får 
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG. Till dessa rättigheter 
hör tillämpningen av de representativa 
kollektivavtal som är bindande.

Or. de
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Motivering

Om tillämpningen av representativa kollektivavtal inte är bindande kommer en konkurrens 
om underprissättning att pågå som leder  till lönedumpning. Detta är inte förenligt med 
kvalitet, effektivitet, säkerhet, social trygghet och social marknadsekonomi.

Ändringsförslag 51
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 2 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster för vilka den föregående 
leverantören förlorat tillståndet, och som 
frivilligt accepterar att anställas av den nya 
leverantören (leverantörerna).

3. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 2 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören, inklusive 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering, som är involverade i 
tillhandahållandet av marktjänster som den 
föregående leverantören upphör att 
tillhandahålla, och som frivilligt 
accepterar att anställas av den nya 
leverantören (leverantörerna) eller 
flygplatsanvändaren som utövar 
egenhantering.

Or. en

Ändringsförslag 52
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 2 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster för vilka den föregående 
leverantören förlorat tillståndet, och som 
frivilligt accepterar att anställas av den nya 
leverantören (leverantörerna).

3. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 2 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster för vilka den föregående 
leverantören förlorat tillståndet, och som 
accepterar att anställas av den nya 
leverantören (leverantörerna) eller
flygplatsanvändaren som utövar 
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egenhantering. Kostnaderna för 
uppsägningsplaner för den personal som 
slutar ska bäras av flygplatsanvändare i 
proportion till deras trafikandel.

Or. en

Ändringsförslag 53
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 2 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster för vilka den föregående 
leverantören förlorat tillståndet, och som 
frivilligt accepterar att anställas av den nya 
leverantören (leverantörerna).

3. Medlemsstaterna ska begränsa 
rekommendationen i punkt 2 till att 
omfatta anställda hos den föregående 
leverantören som är involverade i 
tillhandahållandet av marktjänster för vilka 
den föregående leverantören förlorat 
tillståndet, och som frivilligt accepterar att 
anställas av den nya leverantören 
(leverantörerna).

Or. pl

Ändringsförslag 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 2 så att det står i proportion till den 
volym av verksamheten som överförs till 
den andra leverantören (leverantörerna).

utgår 

Or. en
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Ändringsförslag 55
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat inför ett krav enligt 
punkt 2 ska anbudsdokument för 
urvalsförfarandet som fastställs i 
artiklarna 7–10 lista den berörda 
personalen och ge relevant information 
om arbetstagarnas avtalsenliga 
rättigheter, och de villkor på vilka 
arbetstagarna anses vara knutna till 
tjänsterna i fråga.

utgår

Or. pl

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om en medlemsstat inför ett krav enligt 
punkt 2 ska anbudsdokument för 
urvalsförfarandet som fastställs i artiklarna 
7–10 lista den berörda personalen och ge 
relevant information om arbetstagarnas 
avtalsenliga rättigheter, och de villkor på 
vilka arbetstagarna anses vara knutna till 
tjänsterna i fråga.

5. Anbudsdokument för urvalsförfarandet 
som fastställs i artiklarna 7–10 ska lista 
den berörda personalen och ge relevant 
information om arbetstagarnas avtalsenliga 
rättigheter, och de villkor på vilka 
arbetstagarna anses vara knutna till 
tjänsterna i fråga. Personal och fackliga 
företrädare ska ha tillgång till dessa listor.

Or. en

Ändringsförslag 57
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med att till en flygplatsanvändare 
leverera marktjänster som utgör en 
betydande del av leverantörens 
marktjänster i fall som inte omfattas av 
punkt 2 eller om en flygplatsanvändare 
som utövar egenhantering upphör med 
egenhanteringen, får medlemsstaterna 
kräva att den eller de leverantörer av 
marktjänster som därefter tillhandahåller 
dessa tjänster beviljar den personal som 
tidigare var anställd för att tillhandahålla 
dessa tjänster de rättigheter som de skulle 
ha haft rätt till om det hade funnits en 
överlåtelse i enlighet med rådets direktiv 
2001/23/EG.

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 58
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med att till en flygplatsanvändare 
leverera marktjänster som utgör en 
betydande del av leverantörens 
marktjänster i fall som inte omfattas av 
punkt 2 eller om en flygplatsanvändare 
som utövar egenhantering upphör med 
egenhanteringen, får medlemsstaterna 
kräva att den eller de leverantörer av 
marktjänster som därefter tillhandahåller 
dessa tjänster beviljar den personal som 
tidigare var anställd för att tillhandahålla 
dessa tjänster de rättigheter som de skulle 
ha haft rätt till om det hade funnits en 

utgår 
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överlåtelse i enlighet med rådets direktiv 
2001/23/EG.

Or. en

Ändringsförslag 59
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med att till en flygplatsanvändare 
leverera marktjänster som utgör en 
betydande del av leverantörens 
marktjänster i fall som inte omfattas av 
punkt 2 eller om en flygplatsanvändare 
som utövar egenhantering upphör med 
egenhanteringen, får medlemsstaterna 
kräva att den eller de leverantörer av 
marktjänster som därefter tillhandahåller 
dessa tjänster beviljar den personal som 
tidigare var anställd för att tillhandahålla 
dessa tjänster de rättigheter som de skulle 
ha haft rätt till om det hade funnits en 
överlåtelse i enlighet med rådets direktiv 
2001/23/EG.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 60
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 

utgår 
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marktjänster som den föregående 
leverantören upphör att tillhandahålla, 
och som frivilligt accepterar att anställas 
av den nya leverantören (leverantörerna) 
eller den nya flygplatsanvändaren som 
utövar egenhantering.

Or. en

Ändringsförslag 61
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster som den föregående 
leverantören upphör att tillhandahålla, 
och som frivilligt accepterar att anställas 
av den nya leverantören (leverantörerna) 
eller den nya flygplatsanvändaren som 
utövar egenhantering.

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 62
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster som den föregående 

utgår
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leverantören upphör att tillhandahålla, 
och som frivilligt accepterar att anställas 
av den nya leverantören (leverantörerna) 
eller den nya flygplatsanvändaren som 
utövar egenhantering.

Or. pl

Ändringsförslag 63
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 till att omfatta anställda hos den 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering som är involverade i 
tillhandahållandet av marktjänster som 
flygplatsanvändaren som utövar 
egenhantering upphör att tillhandahålla, 
och som frivilligt accepterar att anställas 
av den nya leverantören (leverantörerna) 
eller den nya flygplatsanvändaren som 
utövar egenhantering.

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 64
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 till att omfatta anställda hos den 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering som är involverade i 
tillhandahållandet av marktjänster som 
flygplatsanvändaren som utövar 

utgår
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egenhantering upphör att tillhandahålla, 
och som frivilligt accepterar att anställas 
av den nya leverantören (leverantörerna) 
eller den nya flygplatsanvändaren som 
utövar egenhantering.

Or. pl

Ändringsförslag 65
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 till att omfatta anställda hos den 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering som är involverade i 
tillhandahållandet av marktjänster som 
flygplatsanvändaren som utövar 
egenhantering upphör att tillhandahålla, 
och som frivilligt accepterar att anställas av 
den nya leverantören (leverantörerna) eller 
den nya flygplatsanvändaren som utövar 
egenhantering.

8. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 2 till att omfatta anställda hos den 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering som är involverade i 
tillhandahållandet av marktjänster som 
flygplatsanvändaren som utövar 
egenhantering upphör att tillhandahålla, 
och som frivilligt accepterar att anställas av 
den nya leverantören (leverantörerna) eller 
den nya flygplatsanvändaren som utövar 
egenhantering.

Or. en

Ändringsförslag 66
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 så att det står i proportion till den 
volym av verksamheten som faktiskt 
överförs till den nya leverantören eller 
flygplatsanvändaren som utövar 

utgår 
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egenhantering.

Or. en

Ändringsförslag 67
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 så att det står i proportion till den 
volym av verksamheten som faktiskt 
överförs till den nya leverantören eller 
flygplatsanvändaren som utövar 
egenhantering.

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 68
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Medlemsstaterna ska se till att 
lönedumpning förhindras, inte bara när 
det gäller fast anställda inom 
marktjänstesektorn utan även i samband 
med en överföring av personal, för att 
garantera lämpliga sociala standarder
och förbättra marktjänsternas kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 69
Minodora Cliveti
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna ska ta vederbörlig 
hänsyn till fackliga rättigheter och 
kollektivförhandlingar för marktjänster, i 
syfte att se till att det finns tillräckligt 
socialt skydd för den personal som 
rekryteras för att tillhandahålla dessa 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 70
Minodora Cliveti

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 10c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10c. Som en stötdämpare mot negativa 
effekter av en avreglering av 
marktjänstesektorn måste bindande 
minimistandarder för tjänstekvalitet 
fastställas och upprätthållas av 
flygplatsförvaltningsorgan för att 
garantera säkra, tillförlitliga och effektiva 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 71
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om.

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den har ansökt
om.

Or. en

Ändringsförslag 72
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om.

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om. 
Individuella krav på kvalifikationer, 
yrkeserfarenhet och längd på
tjänstgöringstid ska fastställas för varje 
flygplats av behörig myndighet i 
medlemsstaten i samarbete med 
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 
samt berörda flygplatsanvändare och 
arbetsmarknadsparter. Dessutom ska 
allmänna standarder för personal som 
utövar marktjänster fastställas på EU-
nivå av Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet i samarbete med 
flygplatsanvändare och 
arbetsmarknadens parter. Dessa krav ska 
övervakas av behöriga myndigheter i 
medlemsstaterna i samarbete med 
Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

Or. en
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Ändringsförslag 73
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om.

Ett företag som ansöker om ett
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om. 
Kraven på kvalifikationer, längden på 
tjänstgöringstid och antalet tjänsteår ska 
utarbetas av de berörda
flygplatsoperatörerna  för varje flygplats, 
med motivering, och behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna ska 
granska och fastställa dem samt 
kontrollera tillämpningen.

Or. de

Ändringsförslag 74
Thomas Händel

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om.

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om.
Om europeiska minimistandarder
utvecklas som rekommendationer för 
utbildning och vidareutbildning bör 
medlemsstaterna anpassa sig till dem för 
att garantera en så hög säkerhetsstandard 
som möjligt i hela Europa. 

Or. de
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Ändringsförslag 75
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska se till att deras anställda 
som är inblandade i tillhandahållandet av 
marktjänster, inbegripet ledning av 
personal och chefer, regelbundet genomgår 
specifik och återkommande utbildning för 
att de ska kunna utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter.

1. Leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska tillförsäkra sina
anställda som är inblandade i 
tillhandahållandet av marktjänster, 
inbegripet ledning av personal och chefer, 
regelbundet genomgår specifik och 
återkommande utbildning för att de ska 
kunna utföra sina tilldelade arbetsuppgifter. 
Medlemsstaternas tillsynsorgan ska med 
lämpliga medel kontrollera att 
utbildningarnas standard upprätthålls. 
Om vederbörande organ i en medlemsstat 
slår fast att utbildningarnas standard inte 
upprätthålls bör leverantörer av 
marktjänster eller flygplatsanvändare med 
egenhantering av marktjänster inte 
tillåtas att fortsätta utföra tjänsterna 
förrän den nödvändiga standarden har 
uppnåtts.

Or. pl

Ändringsförslag 76
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska se till att deras anställda 
som är inblandade i tillhandahållandet av 
marktjänster, inbegripet ledning av 

1. Leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska kräva att deras anställda 
som är inblandade i tillhandahållandet av 
marktjänster, inbegripet ledning av 
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personal och chefer, regelbundet genomgår 
specifik och återkommande utbildning för 
att de ska kunna utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter.

personal och chefer, regelbundet genomgår 
specifik och återkommande utbildning som 
är harmoniserad på europeisk nivå för att 
de ska kunna utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 77
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska se till att deras anställda 
som är inblandade i tillhandahållandet av
marktjänster, inbegripet ledning av 
personal och chefer, regelbundet genomgår
specifik och återkommande utbildning för 
att de ska kunna utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter.

1. Leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska se till att deras anställda 
som är inblandade i tillhandahållandet av 
marktjänster, inbegripet ledning av 
personal och chefer, genomgår minst två 
dagars grundläggande utbildning när de 
börjar på ett nytt arbete, och senare 
specifik och återkommande utbildning för 
att de ska kunna utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter. Denna utbildning måste 
uppfylla europeiska minimistandarder 
och vara relevant för de särskilda 
arbetsuppgifter som den anställda 
tilldelas. 

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av marktjänster och 1. Leverantörer av marktjänster och 
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flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska se till att deras anställda 
som är inblandade i tillhandahållandet av 
marktjänster, inbegripet ledning av 
personal och chefer, regelbundet genomgår 
specifik och återkommande utbildning för 
att de ska kunna utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter.

flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska se till att deras anställda 
som är inblandade i tillhandahållandet av
marktjänster, inbegripet ledning av 
personal och chefer, regelbundet genomgår 
specifik och återkommande utbildning för 
att de ska kunna utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter och för att förhindra 
olyckor och skador. Behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna ska 
övervaka efterlevnaden av 
utbildningsstandarder. Regelbundet 
återkommande utbildning på bekostnad 
av den berörda leverantören av 
marktjänster kan vara nödvändig. Inga 
nya serviceleverantörer ska godkännas 
förrän respektive flygplats uppfyller 
gällande standarder.

Or. en

Ändringsförslag 79
Phil Bennion, Philippe De Backer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå minst två dagars utbildning som 
är relevant för arbetsuppgifterna som den 
anställde tilldelats. Varje anställd ska 
genomgå relevant utbildning när denne 
börjar på ett nytt arbete eller när en ny 
arbetsuppgift tilldelas den anställde.

utgår 

Or. en

Ändringsförslag 80
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå minst två dagars utbildning som 
är relevant för arbetsuppgifterna som den
anställde tilldelats. Varje anställd ska 
genomgå relevant utbildning när denne 
börjar på ett nytt arbete eller när en ny 
arbetsuppgift tilldelas den anställde.

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå grundläggande teoretisk och 
praktisk utbildning samt specifik 
utbildning som är relevant för de tilldelade 
arbetsuppgifterna. Varje anställd ska 
genomgå relevant utbildning innan denne 
börjar på ett nytt arbete eller börjar arbeta 
med en ny arbetsuppgift. Detaljuppgifter 
om den specifika flygplatsen och den 
minsta utbildningstiden ska bestämmas av 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna i 
samarbete med Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet samt berörda 
flygplatsanvändare och 
arbetsmarknadsparter. Med ett praktiskt 
och ett teoretiskt prov ska man kontrollera 
att relevanta färdigheter och kunskaper 
har förvärvats under kurserna. Hela 
utbildningskostnaden ska bäras av 
arbetsgivarna.

Or. en

Ändringsförslag 81
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå minst två dagars utbildning som 
är relevant för arbetsuppgifterna som den 
anställde tilldelats. Varje anställd ska 
genomgå relevant utbildning när denne 
börjar på ett nytt arbete eller när en ny 
arbetsuppgift tilldelas den anställde.

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå teoretisk och praktisk 
grundutbildning och utbildning som är 
relevant för arbetsuppgifterna som den
anställde tilldelats. Den minsta tillåtna 
tiden för sådan utbildning ska anges av 
vederbörande organ i medlemsstaterna i 
samarbete med berörda leverantörer inom 



AM\906684SV.doc 33/40 PE492.654v01-00

SV

marktjänstsektorn. Varje anställd ska 
genomgå relevant utbildning omedelbart 
efter det att denne börjar på ett nytt arbete 
eller efter det att en ny arbetsuppgift 
tilldelas den anställde och innan arbetet på 
detta område påbörjas.

Or. pl

Ändringsförslag 82
Nadja Hirsch

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå minst två dagars utbildning som 
är relevant för arbetsuppgifterna som den 
anställde tilldelats. Varje anställd ska 
genomgå relevant utbildning när denne 
börjar på ett nytt arbete eller när en ny 
arbetsuppgift tilldelas den anställde.

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå en teoretisk och praktisk 
grundutbildning och en utbildning som är 
relevant för arbetsuppgifterna som den 
anställde tilldelats. För dessa utbildningar 
fastställer de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna i samarbete med de 
berörda flygplatsoperatörerna de lokala 
särdragen och minimiperioden. 
Minimiperioden får inte understiga fem 
dagar. Att bli godkänd i ett praktiskt och 
ämnesteoretiskt prov är ett bevis på att 
man förvärvat de relevanta färdigheter 
och kunskaper som förmedlats i 
utbildningen. Utbildningskostnaderna ska 
helt bekostas av arbetsgivarna. Varje 
anställd ska genomgå relevant utbildning 
när denne börjar på ett nytt arbete eller när 
en ny arbetsuppgift tilldelas den anställde.

Or. de

Ändringsförslag 83
Dieter-Lebrecht Koch
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå minst två dagars utbildning som 
är relevant för arbetsuppgifterna som den 
anställde tilldelats. Varje anställd ska 
genomgå relevant utbildning när denne 
börjar på ett nytt arbete eller när en ny 
arbetsuppgift tilldelas den anställde.

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå en teoretisk och praktisk 
grundutbildning och en utbildning som är 
relevant för arbetsuppgifterna som den 
anställde tilldelats och som medarbetaren 
deltar i med jämna mellanrum. I 
samarbete med de berörda 
flygplatsoperatörerna ska de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
fastställa de lokala särdragen och 
frekvensen samt den aktuella 
minimiperioden för denna utbildning.
Varje anställd ska genomgå relevant 
utbildning när denne börjar på ett nytt 
arbete eller när en ny arbetsuppgift tilldelas 
den anställde.

Or. de

Ändringsförslag 84
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå minst två dagars utbildning som 
är relevant för arbetsuppgifterna som den 
anställde tilldelats. Varje anställd ska 
genomgå relevant utbildning när denne 
börjar på ett nytt arbete eller när en ny 
arbetsuppgift tilldelas den anställde.

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå minst två dagars teoretisk och 
praktisk utbildning som är relevant för 
arbetsuppgifterna som den anställde 
tilldelats. Varje anställd ska genomgå 
relevant utbildning när denne börjar på ett 
nytt arbete eller när en ny arbetsuppgift 
tilldelas den anställde.

Or. fr
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Ändringsförslag 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När så är relevant för den aktuella 
verksamheten med marktjänster ska 
utbildningen minst omfatta

3. När så är relevant för den aktuella typen 
av verksamhet med marktjänster ska 
utbildningen, vars inriktning och 
genomförandesätt ska anges genom de 
enskilda medlemsstaternas föreskrifter,
minst omfatta

Or. pl

Motivering

Den viktigaste faktorn som påverkar utbildningens effektivitet är inte den tid som går åt, utan 
ett sakligt innehåll som är standardiserat inom hela EU. När det gäller att höja tjänsternas 
kvalitetsnivå är det också viktigt att de anställda får utbildning innan de börjar utföra sina 
uppgifter.

Ändringsförslag 86
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När så är relevant för den aktuella 
verksamheten med marktjänster ska 
utbildningen minst omfatta

3. När så är relevant för den aktuella 
verksamheten med marktjänster ska 
utbildningen, som är harmoniserad på 
europeisk nivå och kan kompletteras med 
särskilda prov som är specifika för vissa 
medlemsstater, minst omfatta

Or. fr

Ändringsförslag 87
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas
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Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När så är relevant för den aktuella 
verksamheten med marktjänster ska 
utbildningen minst omfatta

3. När så är relevant för den aktuella 
verksamheten med marktjänster ska 
utbildningen och proven minst omfatta

Or. en

Ändringsförslag 88
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det specifika innehållet i kurserna och 
proven samt deras riktiga genomförande 
ska regleras och övervakas av behöriga 
myndigheter i medlemsstaterna i 
samarbete med Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet. Europeiska byrån för 
luftfartssäkerhet ska fastställa de 
utbildningskriterier som ska uppfyllas för 
att fastställa en europeisk 
certifieringsstandard för 
säkerhetsrelaterade funktioner enligt 
artikel 21.

Or. en

Ändringsförslag 89
Veronica Lope Fontagné

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) funktionell utbildning för 
passagerarhantering, inbegripet utbildning 

(g) funktionell utbildning för 
passagerarhantering, med tonvikt på 
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om passagerarbrygga och 
passagerarinformation och -hjälp i enlighet 
med förordningarna (EG) nr 261/2004 och 
(EG) nr 1107/2006,

passagerare med särskilda behov, i 
synnerhet personer med begränsad 
rörlighet eller funktionshinder, inbegripet
utbildning om passagerarbrygga och 
passagerarinformation och -hjälp i enlighet 
med förordningarna (EG) nr 261/2004 och 
(EG) nr 1107/2006,

Or. es

Ändringsförslag 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – led pa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) skyddsåtgärder mot yrkesrelaterade
hälsorisker bland anställda inom 
marktjänsten,

Or. pl

Ändringsförslag 91
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska lämna in en rapport 
till Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av denna förordning senast 
5 år efter tillämpningsdagen för denna 
förordning. Rapporten ska bland annat 
bedöma varje form av betydande inverkan 
på kvaliteten på marktjänsterna,
anställnings- och arbetsvillkoren. 
Rapporten ska inbegripa följande 
uppsättning huvudindikatorer och kriterier 
för ett urval flygplatser:

1. Kommissionen ska lämna in en rapport 
till Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av denna förordning senast 
3 år efter tillämpningsdagen för denna 
förordning. Rapporten ska bland annat 
bedöma inverkan på kvaliteten på 
marktjänsterna samt på anställnings- och 
arbetsvillkoren. Rapporten ska granska
följande huvudindikatorer och kriterier:
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Or. en

Ändringsförslag 92
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Lägsta kvalitetsstandarder för 
marktjänstföretag.

(l) Lägsta kvalitetsstandarder för 
marktjänstföretag i EU rörande de elva 
tjänstekategorierna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Överföring av personal och dess 
konsekvens på de anställdas skydd.

(n) Överföring av personal och dess 
konsekvens på de anställdas skydd, 
framför allt antalet anställda som 
överfördes vid ett byte av leverantör av 
marktjänster, antalet anställda som 
accepterade frivillig avgång vid ett byte av 
leverantör av marktjänster, 
löneutvecklingen i samband med 
överföring av arbetare, antalet fall som 
prövats i arbetsdomstolar i samband med 
överföringar, antalet anställda som 
accepterade frivillig avgång och är 
beroende av utbetalningar från nationella 
socialförsäkringssystem.

Or. en
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Ändringsförslag 94
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) Överföring av personal och dess 
konsekvens på de anställdas skydd.

(n) Överföring av personal, i 
förekommande fall, och dess konsekvens 
på de anställdas skydd.

Or. pl

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

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Anställnings- och arbetsvillkor inom 
marktjänstsektorn.

(o) Anställnings- och arbetsvillkor inom 
marktjänstsektorn, framför allt 
lönetrender jämfört med trender för de 
priser som tas ut för marktjänster och 
jämfört med ändringar i produktiviteten 
för marktjänster på flygplatsen som helhet 
och de som tillhandahålls av individuella 
leverantörer av marktjänster.

Or. en

Ändringsförslag 96
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(oa) Samband mellan förseningar som 
orsakas av marktjänster och otillräckliga 
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kvalitetsstandarder.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 40 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning och 
med beaktande av unionens övriga 
bestämmelser får medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
de anställdas rättigheter skyddas.

Medlemsstaterna ska rättsligen säkerställa 
att personalen i de företag som 
tillhandahåller marktjänster har socialt 
skydd i adekvat omfattning, rättvisa 
arbetsvillkor och skälig lön. Inga nya 
serviceleverantörer ska godkännas förrän 
respektive flygplats uppfyller gällande 
standarder.

Or. en


