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KORT BEGRUNDELSE

I vores høring om groundhandling-ydelser hos Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender den 31.05.2012 deltog repræsentanter fra fagforbund, lufthavnsoperatører, 
luftfartselskaber og Kommissionen. Der er taget hensyn til resultaterne i nærværende rapport. 

Groundhandling-ydelser er vigtige med henblik på en problemfri afvikling af luftfarten. Der 
findes 11 kategorier for groundhandling-ydelser: (1) administrativ groundhandling og 
overvågning, (2) passagerbetjening, (3) baggagebetjening, (4) fysisk håndtering af fragt og 
post, (5) forpladshandling, (6) rengøring og servicering af fly, (7) brændstof- og 
oliepåfyldning, (8) luftfartøjsvedligeholdelse, (9) operationel assistance og administration af 
flybesætninger, (10) overfladetransport og (11) catering. Markedsadgangen må i øjeblikket 
begrænses med henblik på kategorierne 3, 4, 5 og 7. 

Groundhandling-ydelsernes relevans
Ifølge Kommissionens og interessenternes overslag beløber indtægterne ved groundhandling 
sig (inkl. alle kategorier) til 50 mia. EUR på verdensplan.1 Det anslås, at sektoren beskæftiger 
mindst 60 000 personer i Europa.2  
Liberalisering fra 1996 og dens følger
Ordføreren har i 1996 og 2008 affattet udtalelser til groundhandling-ydelser. I 1996 vedtog 
Europa-Parlamentet og Rådet direktiv 96/67/EF. Målet er at åbne markedet for 
groundhandling-ydelser og skabe større konkurrence. Ecory-undersøgelsen, som 
Kommissionen citerer fra flere gange, kommer til den konklusion, at "jobsikkerheden er 
blevet usikker som følge af den første åbning af markedet og af antallet af kortfristede 
arbejdskontrakter."3 Desuden har halvdelen af fagforbundene i EU påpeget, at lønudviklingen 
inden for groundhandling-ydelser ligger under inflationsniveauet og den gennemsnitlige 
løntilvækst.4 Personaleudgifter udgør ca. 75 % af produktionsomkostningerne til 
groundhandling-ydelser. I henhold til Europa angivelser kan dette føre til en betydelig 
reduktion af luftfartselskabernes omkostninger.5 For dem udgør groundhandling-ydelserne 5 
% til 12 % af deres driftsomkostninger.6
Liberaliseringsplaner 2012 med henblik på mindske forsinkelser
Kommissionen har den 1.12.2012 fremlagt udkastet til en forordning for groundhandling-
ydelser, som skal erstatte direktiv 96/67/EF. Forordningen har til formål at mindste 
forsinkelser og forbedre kvaliteten af tjenesteydelserne for passagerer. For at nå dette mål 
agter Kommissionen at fortsætte med at liberalisere markedet for groundhandling-ydelser ved 
at tillade mindst én yderligere tredje uafhængig handling-virksomhed. 

Groundhandling-ydelserer ingen central årsag til forsinkelser 

                                               
1 Udkast til forordningen KOM (2011) 824, begrundelsestekst s. 2.
2 Udkast til forordningen KOM (2011) 824, begrundelsestekst s. 2.
3 Ecorys study, 21 December 2007: Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, p. 56.4Ecorys study, 21 December 2007: Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, p. 56.
5 Kommissionens rapport om groundhandling-ydelser af 24.01.2007.
6 Udkast til forordningen KOM (2011) 824, begrundelsestekst s. 2.
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Ordføreren bestrider på det kraftigste Kommissionens angivelser om, at tre ud af 
fire forsinkelser skyldes groundhandling-ydelser. Der foreligger ordføreren gyldige 
informationer fra i det mindste fra de tyske lufthavne om, at groundhandling-ydelserne kun 
har en meget ringe og delvis ubetydelig andel i forsinkelserne. Området er på mellem 0,6 % 
og 4 %. 

I et svar på en skriftlig forespørgsel fra ordføreren har EU's transportkommissær Kallas 
klargjort, at "der ikke foreligger Kommissionen data fra hverken EU eller medlemsstaterne 
angående forsinkelser, der specielt skyldes groundhandling-ydelser." På denne baggrund 
kritiserer ordføreren, at Kommissionen har valgt forordningens juridiske rammer til 
forslagene. Fra ordførerens synsvinkel fjernes dermed medlemsstaternes nødvendige 
udformningsspillerum. 

Afvisning af liberaliseringen
Ordføreren afviser kategorisk en yderligere liberalisering. Markedet for groundhandling-
ydelser har allerede nået et højt produktivitetsniveau. Procesoptimeringen er overvejende 
afsluttet. Mange udbydere har allerede nu kun et ringe overskud. 

Med henblik på disse forudsætninger vil tilladelse af yderligere leverandører føre til, at det 
øgede pristryk vil blive sendt videre til medarbejderne ved at sænke 
personaleomkostningerne. Resultaterne fra den sidste liberalisering viser, at dette må 
forhindres. Det er ikke rimeligt, at lønningerne inden for sektoren med groundhandling-
ydelser fortsat falder, og at fastansættelser ændres til tidsfristede kontrakter. Medarbejdere 
inden for groundhandling-ydelser har både ansvar for luftfartssikkerheden og opretholdelsen 
af den tekniske sikkerhed, men også for forhindring af terrorfarer.      

At øge det sociale pres på de beskæftigede og udsætte dem for prekære arbejdsforhold er i 
modstrid med befolkningens sikkerhedsmæssige interesser. Målet med en forbedring af 
kvaliteten bliver ikke nået vha. løndumping. Eksisterende standarder, problemfrie processer 
og personalets høje motivation bringes i fare. 

Overførselsgarantier
Kommissionen har artikel 12 fastsat, at personale inden for groundhandling-ydelser kan
modtage overførselsgarantier og beskyttende rettigheder. På den måde skal følgerne af en 
yderligere liberalisering dæmpes. Ordføreren hilser denne tilgang velkommen. Hvis det dog 
trods kraftig modstand skulle komme til en liberalisering, skal den vage mulighed ændres til 
en forpligtelse! Forpligtelsen skal være udformet med vidtgående beskyttende rettigheder og 
garantere et maksimalt kvalitets- og sikkerhedsniveau. Disse krav er grundlaget for 
ordførerens ændringsforslag.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Transport- og Turismeudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Det juridiske grundlag med henblik på direktiv 2001/23/EF er uklart, da EU-Domstolen har 
fastlagt beskyttende reguleringer for arbejdstagere inden for groundhandling-ydelser ved 
skift af leverandør i tysk eller italiensk ret, der anses som værende i modstrid med det, der 
er fastsat i EU-traktaterne1. Kommissionen bør gøre alt for, at de beskyttende rettigheder 
faktisk garanteres. Hvis der sker en liberalisering, ville det fra EU’s side være perfidt at 

                                               

1 Fodnote: jf. EU-Domstolen, dom af 14. 7. 2005 - C-386/03, KOM/Tyskland, randnr. 26 til 
28, samt EU-Domstolen, dom af 09.12.2004 - C460-02, KOM/Italien, randnr. 31 og 32.
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stille medarbejderne en beskyttelse som kompensation i udsigt, der i sidste ende ikke kan 
garanteres.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) I en arbejdskraftintensiv sektor som 
groundhandling har løbende 
personaleudvikling og efteruddannelse 
afgørende betydning for
servicekvaliteten. Derfor bør de 
nuværende maksimumsstandarder i EU 
fastlægges som minimumsstandarder for 
uddannelse for alle, der er beskæftiget 
inden for groundhandling-ydelsernes 
sektorer for at sikre kvaliteten af de udførte 
opgaver med hensyn til pålidelighed, 
resiliens og sikkerhed og for at skabe lige 
vilkår blandt operatørerne. Hvis de 
ansvarlige myndigheder i en medlemsstat 
konstaterer, at minimumsstandarderne 
underskrides, bør tilladelsen af yderligere 
leverandører ikke accepteres, før den 
krævede standard igen er opnået. Denne 
procedure tjener til opretholdelsen af 
sikkerheden i det europæiske luftrum. 

Or. de

Begrundelse
Ordføreren støtter, at der defineres minimumsstandarder. De bør være baseret på det højeste 
uddannelsesniveau i EU for at opnå en maksimal kvalitet af groundhandling-ydelser på 
europæisk plan. Dette skal overvåges af tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne. I tilfælde af 
en underskridelse har arbejdstagerbeskyttelsen prioritet frem for en yderligere liberalisering 
for fortsat at sikre det aktuelle sikkerhedsniveau i den europæiske luftfart.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(31) Medlemsstaterne bør sikre, at der 
garanteres et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer groundhandling-
ydelser. Hvis de ansvarlige myndigheder i 
en medlemsstat konstaterer manglende 
beskyttelse eller overtrædelser, bør 
tilladelsen af yderligere leverandører ikke 
accepteres, før det passende niveau igen 
er opnået. Denne procedure tjener til 
opretholdelsen af sikkerheden i det 
europæiske luftrum. 

Or. de

Begrundelse

Ordføreren ønsker at konkretisere Kommissionens positive men dog vage tilgang. Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender bør konkret fastlægge, hvem der overvåger 
overholdelsen af rettighederne, og hvilke foranstaltninger, der skal træffes, hvis der findes 
manglende beskyttelse. I dette tilfælde skal arbejdstagerbeskyttelsen have prioritet frem for 
en yderligere liberalisering for fortsat at sikre det aktuelle sikkerhedsniveau i den 
europæiske luftfart. Dette gode skal vægtes højere end konkurrencehensyn. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, kan medlemsstaterne kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 

2. Hvis en leverandør af groundhandling-
ydelser, jf. stk. 1, efter 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
mister sin tilladelse til at levere disse 
ydelser, eller hvis en leverandør ophører 
med at levere groundhandling-ydelser til 
en lufthavnsbruger, eller hvis en egen-
handling-lufthavnsbruger indstiller egen-
handlingen, bør medlemsstaterne eller 
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ydelser, de rettigheder, de ville have været 
berettigede til, hvis der var sket en 
overførsel, jf. Rådets direktiv 2001/23/EF. 

egen-handling-lufthavnsbrugere kræve, at 
de(n) leverandør(er) af groundhandling-
ydelser, som efterfølgende leverer disse 
ydelser, giver de medarbejdere, der 
tidligere blev ansat til at levere disse 
groundhandling-ydelser, de rettigheder, de 
ville have været berettigede til, hvis der var 
sket en overførsel, jf. Rådets direktiv 
2001/23/EF. Artikel 4, stk. 1, afsnit 1, 2. 
punktum, i direktiv 2001/23/EF finder 
ingen anvendelse på de nævnte tilfælde i 
1. punktum i dette stykke. En opsigelse på 
baggrund af økonomiske, tekniske eller 
organisatoriske årsager er ikke tilladt.

Or. de

Begrundelse

Overførselsgarantierne, som Kommissionen stiller arbejdstagerne i udsigt som 
kompensation for liberaliseringen, skal være forpligtende og vidtgående. Ellers bliver 
modydelserne en narresut. Desuden bør artikel 12 forenkles ved, at alle tre tilfælde 
(leverandøren mister sin tilladelse, leverandøren indstiller sine groundhandling-ydelser, 
egen-handling-brugere indstiller groundhandling-ydelserne) behandles samlet i dette 2. stk. 
Derved kan artikel 12, stk. 6, udgå og dermed også stk. 7 og stk. 8 i samme artikel.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Den sociale beskyttelse, som Kommissionen stiller arbejdstagerne i udsigt som 
kompensation for liberaliseringer, skal også gælde for gruppen af udgående medarbejdere. 
De bør sikres ved hjælp af socialplaner. Ved at fordele omkostningerne på 
lufthavnsbrugerne skabes der et incitament til om muligt at overtage alle medarbejdere. En 
høj personalefluktuation inden for sektoren for groundhandling-ydelser bør undgås, da 
den bringer den europæiske luftfartssikkerhed i fare.  

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionen søger i artikel 12, stk. 4, at udvande anvendelsen af direktiv 2001/23/EF ved 
at indføre et forbehold for proportionalitet. Overførselsgarantierne, som Kommissionen 
stiller arbejdstagerne i udsigt som kompensation for liberaliseringen, skal være 
forpligtende og vidtgående. Ellers bliver modydelserne en narresut. Derfor ønsker 
ordføreren, at anvendelsen af dette forbehold slettes.  

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Kommissionen vil med artikel 12, stk. 5, give virksomheder, der er interesseret i en 
overtagelse, et indblik i medarbejdernes kontraktstruktur, dog kun, hvis medarbejderne er 
omfattet af rettighederne i direktivet om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i 
forbindelse med overførsel af virksomheder. Ordføreren opfordrer til en vidtgående social 
beskyttelse og en pligt til overtagelse af medarbejderne. Derfor skal princippet om åbenhed 
anvendes på alle udbud om groundhandling-ydelser for tilladelsesbegrænsede tjenester.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Artikel 12 bør forenkles ved, at alle tre tilfælde (leverandøren mister sin tilladelse, 
leverandøren indstiller sine groundhandling-ydelser, egen-handling-brugere indstiller 
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groundhandling-ydelserne) behandles i artikel 12, stk. 2. Derved kan artikel 12, stk. 6, 
udgå.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Artikel 12 bør forenkles ved, at alle tre tilfælde (leverandøren mister sin tilladelse, 
leverandøren indstiller sine groundhandling-ydelser, egen-handling-brugere indstiller 
groundhandling-ydelserne) behandles i artikel 12, stk. 2. Derved kan artikel 12, stk. 6, 
udgå, det samme gælder artikel 12, stk. 7, da indholdet automatisk nævnes i artikel 12, stk. 
3. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. de

Begrundelse

Artikel 12 bør forenkles ved, at alle tre tilfælde (leverandøren mister sin tilladelse, 
leverandøren indstiller sine groundhandling-ydelser, egen-handling-brugere indstiller 
groundhandling-ydelserne) behandles i artikel 12, stk. 2. Derved kan artikel 12, stk. 6, 
udgå, det samme gælder artikel 12, stk. 8, da indholdet automatisk nævnes i artikel 12, stk. 
3.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Kommissionen søger i artikel 12, stk. 9, at udvande anvendelsen af direktiv 2001/23/EF ved 
at indføre et forbehold for proportionalitet. Overførselsgarantierne, som Kommissionen 
stiller arbejdstagerne i udsigt som kompensation for liberaliseringen, skal være 
forpligtende og vidtgående. Ellers bliver modydelserne en narresut. Derfor ønsker 
ordføreren, at anvendelsen af dette forbehold slettes.  

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

En virksomhed, der ansøger om 
godkendelse, skal vise, at dens 
medarbejdere har de kvalifikationer, 
faglige erfaringer og den anciennitet, der er 
nødvendig for udførelsen af den aktivitet, 
virksomheden ansøger om. 
Kvalifikationer, erhvervserfaring og 
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anciennitet skal udarbejdes af de 
pågældende luftshavnsoperatører for de 
forskellige lokaliteter og fastlægges samt 
kontrolleres af de ansvarlige myndigheder 
i medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

For at sikre kvalifikationsniveauet skal virksomheder, som ansøger om en tilladelse til 
groundhandling-ydelser hos godkendelsesmyndighederne i medlemsstaterne, dokumentere, 
at deres medarbejdere opfylder de høje krav. Ordføreren hilser dette initiativ til 
kvalitetssikring velkommen. Kriterierne er dog efter dennes mening for vage og skal 
konkretiseres. 

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Leverandører og egen-handling-brugere 
sikrer, at alle deres ansatte, der arbejder 
med levering af groundhandling-ydelser, 
bl.a. ledere og tilsynsførende, regelmæssigt 
deltager i specifik og periodisk uddannelse, 
så de kan udføre de opgaver, de får pålagt. 
Tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne 
kontrollerer overholdelsen af 
uddannelsesstandarderne med egnede 
midler. Hvis de ansvarlige myndigheder i 
medlemsstaten konstaterer, at 
uddannelsesstandarderne underskrides, 
bør tilladelsen til en yderligere leverandør 
ikke accepteres, før den krævede standard 
igen er opnået. Der kan anordnes 
efteruddannelser betalt af den 
pågældende leverandør af 
groundhandling-ydelser og egen-
handling-brugende lufthavnsbrugere.

Or. de

Begrundelse

Med artikel 3, stk. 1, vil Kommissionen pålægge leverandører af groundhandling-ydelser og 



PE491.100v01-00 14/19 PA\904125DA.doc

DA

egen-handling-brugere regelmæssige kurser og efteruddannelser til deres medarbejdere. 
Ordføreren hilser denne idé velkommen, men den ønskes udformet mere konkret, og derfor 
formulerer ordføreren den som en decideret forpligtelse med kontrolforbehold. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Alle medarbejdere, der arbejder med 
levering af groundhandling-ydelser, skal 
deltage i en teoretisk og praktisk 
grunduddannelse, samt en uddannelse, 
som er relevant for vedkommendes 
opgaver, som de ansvarlige myndigheder i 
medlemsstaterne i samarbejde med 
lufthavsoperatørerne fastlægger de 
stedbestemte særlige situationer og den 
pågældende minimumsvarighed for. 
Beståelsen af en fagpraktisk og en 
fagteoretisk prøve er dokumentation for 
opnåelse af de relevante færdigheder og 
kundskaber, som blev formidlet i 
forbindelse med uddannelsen. Udgifterne 
til uddannelsen betales alene af 
arbejdsgiveren. 
Alle medarbejdere skal deltage i den 
relevante uddannelse, når de tiltræder et 
nyt job, eller når de får pålagt en ny 
opgave.

Or. de

Begrundelse

Artikel 34, stk. 2, anvendes af Kommissionen til at forpligte medarbejderne til at deltage i 
uddannelser. Ordføreren ønsker at gøre denne forpligtelse mere konkret. For ordføreren er 
det vigtigt, at antallet af uddannelsesdage kan fastlægges specifikt regionalt og ikke 
reguleres af EU.   Ved hjælp af prøver skal det dokumenteres, at indholdet i uddannelserne 
er blevet formidlet med vellykket resultat. Desuden skal det være helt klart reguleret, at 
arbejdsgiverne betaler uddannelserne.  
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Prøvernes og uddannelsernes 
specifikke indhold samt deres korrekte 
gennemførelse fastlægges forskrifter på 
nationalt plan i medlemsstaterne. Hvor 
det er relevant for den pågældende 
groundhandling-aktivitet, skal 
uddannelserne mindst dække: 

Or. de

Begrundelse

I artikel 34, stk. 3, fastlægges uddannelsesområderne af Kommissionen. Dette hilses 
velkommen, da det dermed er muligt med ensartede standarder på europæisk plan. 
Ordføreren finder det desuden vigtigt, at den korrekte gennemførelse af uddannelserne og 
prøverne sikres ved at indføre forskrifter på nationalt plan i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) nødforanstaltninger og 
beredskabsforvaltning 

(n) nødforanstaltninger, førstehjælpskurser
og beredskabsforvaltning

Or. de

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. de

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) minimumskvalitetsstandarder for 
groundhandling-virksomheder 

(l) minimumskvalitetsstandarder for 
groundhandling-virksomheder i hver 
lufthavn i EU for de 11 kategorier af 
ydelser. Kontrol af sammenhængen 
mellem forsinkelser, der skyldes 
groundhandling-ydelser, og 
minimumskvalitetsstandarder

Or. de
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(m) oplysninger om uddannelse (m) uddannelsesniveau på baggrund af de 
angivne områder i artikel 34, stk. 3, litra 
(a) til (q). Kontrol af sammenhængen 
mellem forsinkelser, der skyldes 
groundhandling-ydelser, og 
uddannelsesniveauet

Or. de

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) overførsel af medarbejdere og 
virkningen heraf på 
medarbejderbeskyttelsen 

(n) overførsel af medarbejdere og 
virkningen heraf på 
medarbejderbeskyttelsen, især antallet af 
overførte medarbejdere i tilfælde af 
virksomhedsoverførsel, antallet af 
frivilligt udgående medarbejdere i tilfælde 
af virksomhedsoverførsel, lønsnittets eller 
lønstigningens størrelse for de overførte 
medarbejdere. Antallet af arbejdsretlige 
sager i forbindelse med overførsler. 
Antallet af frivilligt udgående 
medarbejdere, der er afhængige af 
udbetalinger fra det nationale sociale 
sikkerhedssystem

Or. de
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(o) beskæftigelse og arbejdsvilkår i 
groundhandlingsektoren.

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

Or. de

Begrundelse

Rapporten skal allerede fremlægges efter tre år, så det er muligt at opdage forordningens 
negative indvirkninger rettidigt. Indgrænsningen til „betydelige“ indvirkninger åbner for et 
for stort fortolkningsspektrum. Indikatorerne skal præciseres for at afklare sammenhængen 
mellem groundhandling-ydelser og forsinkelser ud fra gyldige data. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På basis af denne rapport kan 
Kommissionen beslutte, om en revision af 
forordningen er nødvendig.

3. På basis af denne rapport kan 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
Europa-Parlamentet beslutte, hvorvidt en 
revision af forordningen er nødvendig.

Or. de

Begrundelse

I artikel 39, stk. 3, forsøger Kommissionen at fastsætte, at den har eneretten til at afgøre, 
hvorvidt det er nødvendigt med en revision af forordningen. Europa-Parlamentet skal 
inddrages i dette spørgsmål.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne skal sikre, at der 
garanteres et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer 
groundhandling-ydelser. Hvis de 
ansvarlige myndigheder i en medlemsstat 
konstaterer manglende beskyttelse eller 
overtrædelser, bør tilladelsen til en 
yderligere leverandør ikke accepteres, før 
det passende niveau igen er opnået.

Or. de

Begrundelse

Ordføreren ønsker at konkretisere Kommissionens positive men dog vage tilgang. Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender bør konkret fastlægge, hvem der overvåger 
overholdelsen af rettighederne, og hvilke foranstaltninger, der skal træffes, hvis der findes 
manglende beskyttelse. I dette tilfælde skal arbejdstagerbeskyttelsen have prioritet frem for 
en yderligere liberalisering for fortsat at sikre det aktuelle sikkerhedsniveau i den 
europæiske luftfart. Dette gode skal prioriteres højere end konkurrencehensyn. 


