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LYHYET PERUSTELUT

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan 31. toukokuuta 2012 järjestämään kuulemiseen 
maahuolintapalveluista osallistui ammattijärjestöjen, lentoasemien pitäjien, lentoyhtiöiden ja 
Euroopan komission edustajia. Kuulemisen tulokset on otettu huomioon tässä asiakirjassa. 

Lentotoiminnan kitkattomuus riippuu olennaisesti maahuolintapalveluista. 
Maahuolintapalvelulajeja on yhteensä 11: (1) maahuolinnan hallinto ja valvonta, (2) 
matkustajapalvelu, (3) matkatavaran käsittely, (4) rahdin ja postin käsittely, (5) 
asematasopalvelut, (6) ilma-aluspalvelut, (7) polttoaine- ja öljynhuolinta, (8) ilma-alusten 
tekninen huolto, (9) lentotoiminnan ja miehistön avustaminen, (10) kenttäkuljetukset ja (11) 
ateriapalvelut. Markkinoille pääsyä voidaan nykyään rajoittaa palvelulajien 3, 4, 5 ja 7 osalta. 

Maahuolintapalvelujen merkittävyys

Komission mukaan maahuolintapalvelujen tulot ovat maailmanlaajuisesti noin 50 miljardia 
euroa1. Komissio arvioi, että ala työllistää Euroopassa vähintään 60 000 henkeä2. 

Markkinoiden vapauttaminen vuonna 1996 ja sen seuraukset

Valmistelija on laatinut maahuolintapalveluja koskevan lausunnon vuosina 1996 ja 2008. 
Parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 1996 direktiivin 96/67/EY. Sen tavoitteena on avata 
maahuolintapalvelujen markkinat ja lisätä kilpailua. Komission usein siteeraamassa Ecorys-
tutkimuksessa päätellään, että markkinoiden avaamisen ensimmäisen vaiheen jälkeen 
työpaikkojen epävarmuus on lisääntynyt ja lyhytaikaisten työsopimusten määrä on kasvanut3. 
Lisäksi puolet EU:ssa toimivista ammattijärjestöistä katsoo, ettei maahuolinta-alan 
palkkakehitys vastaa inflaatiokehitystä ja palkkojen keskimääräistä nousua4. 
Henkilöstökulujen osuus maahuolintapalvelujen tuotantokustannuksista on noin 75 prosenttia. 
Komission mukaan lentoyhtiöiden toimintakustannukset ovat alentuneet selvästi5. 
Maahuolintapalveluista aiheutuvien kulujen osuus lentoyhtiöiden toimintakustannuksista on 
5–12 prosenttia6.

Viivästysten torjumiseen tähtäävät vuoden 2012 vapauttamissuunnitelmat

Komissio esitteli 1. joulukuuta 2012 luonnoksen maahuolintapalveluasetukseksi, jolla on 
määrä korvata direktiivi 96/67/EY. Asetuksen tavoitteena on vähentää viivästyksiä ja parantaa 
lentomatkustajille tarjottavien palvelujen laatua. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio 
aikoo jatkaa matkahuolintapalvelumarkkinoiden vapauttamista säätämällä hyväksynnän 
myöntämisestä ainakin vielä kolmannelle riippumattomalle maahuolintayritykselle. 

                                               
1 Asetusluonnos COM(2011) 824, perusteluosa. s. 2.
2 Asetusluonnos COM(2011) 824, perusteluosa, s. 2.
3 Ecorys-tutkimus, 21. joulukuuta 2007: Social developments in the EU air transport: A study of developments 
in employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, s. 6.4Ecorys-tutkimus, 21. joulukuuta 2007: Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, s. 56.
5 Maahuolintapalveluista 24. tammikuuta 2007 annettu komission kertomus. 
6 Asetusluonnos COM(2011) 824, perusteluosa, s. 2.
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Maahuolintapalvelut eivät ole olennainen syy viivästyksiin

Valmistelija kiistää jyrkästi komission tiedot, joiden mukaan kolme neljästä viivästyksestä 
johtuu maahuolintapalveluista. Valmistelija on saanut Saksan lentoasemilta luotettavia tietoja, 
joiden mukaan maahuolintapalvelut ovat syynä vain mitättömän pieneen osaan viivästyksistä. 
Niiden osuus on 0,6–4 prosenttia kaikista viivästyksistä. 

Liikenneasioista vastaava komission jäsen Kallas ilmoitti vastauksessaan valmistelijan 
esittämään kirjalliseen kysymykseen, ettei komissiolla ole koko EU:ta eikä yksittäisiä 
jäsenvaltioita koskevia tietoja erityisesti maahuolintapalvelujen aiheuttamista viivästyksistä. 
Tämän vuoksi valmistelija suhtautuu kriittisesti siihen, että komissio on valinnut ehdotustensa 
oikeudelliseksi kehykseksi asetuksen. Valmistelijan mielestä jäsenvaltioilta viedään tällä 
tavoin niiden tarvitsema liikkumavara. 

Markkinoiden vapauttamisen vastustaminen

Valmistelija vastustaa jyrkästi markkinoiden vapauttamisen jatkamista. 
Maahuolintapalvelujen markkinoilla on jo saavutettu hyvä tuottavuustaso.  Maahuolintatoimet 
on pääosin optimoitu. Monien palveluntarjoajien tuottamat voitot jäävät jo nykyäänkin 
vähäisiksi. 

Jos uusille palveluntarjoajille myönnettäisiin näissä olosuhteissa hyväksyntöjä, alalla 
toimivien yritysten olisi vastattava hinnanalennuspaineisiin supistamalla henkilöstökuluja ja 
maksumiehiksi joutuisivat työntekijät. Näin ei saa tapahtua, ja tämän vahvistavat jo edellisen 
vapauttamisvaiheen tulokset. Olisi kohtuutonta, jos maahuolinta-alan palkat laskisivat 
edelleen ja vakituisia työpaikkoja muutettaisiin yhä useammin määräaikaisiksi. 
Maahuolintapalvelujen työntekijät kantavat vastuuta lentoliikenteen turvallisuudesta, teknisen 
lentoturvallisuuden varmistamisesta ja myös terroriuhan torjunnasta.  

On kansalaisten turvallisuusetujen vastaista lisätä työntekijöihin kohdistuvia sosiaalisia 
paineita ja ajaa heidät nurkkaan. Laadun parantamisen tavoitetta ei saavuteta polkemalla 
palkkoja. Vaarana on, ettei nykyisiä standardeja, toiminnan kitkattomuutta ja työntekijöiden 
korkeaa motivaatiota pystytä enää ylläpitämään. 

Henkilöstön siirtyminen uuden palveluntarjoajan palvelukseen

Komission asetusehdotuksen 12 artiklan mukaan maahuolintapalvelujen työntekijöille 
voidaan taata siirtyminen uuden palveluntarjoajan palvelukseen ja työntekijän suoja. Näin on 
määrä lieventää vapauttamisen jatkamisen seurauksia. Valmistelija suhtautuu myönteisesti 
tähän lähestymistapaan. Jos vapauttamista jatketaan voimakkaasta vastustuksesta huolimatta, 
on asetuksen sanamuotoa muutettava ja epämääräinen mahdollisuus on muutettava 
velvoitteeksi! Velvoitteeseen on kuuluttava laaja työntekijöiden suoja ja mahdollisimman 
hyvä laatu- ja turvallisuustaso.  Nämä vaatimukset ovat perustana valmistelijan ehdottamille 
tarkistuksille.
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TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) On epäselvää, voivatko jäsenvaltiot
vaatia rajoitettujen palvelujen 
palveluntarjoajan muuttuessa uutta 
palveluntarjoajaa ottamaan 
palvelukseensa entisen toimijan 
henkilöstöä. Henkilöstön vaihtuvuudella 
voi olla kielteinen vaikutus 
maahuolintapalvelujen laatuun. Tästä 
syystä on aiheellista selventää henkilöstön 
siirtymistä toisen palvelukseen koskevia 
sääntöjä yritysten luovutuksesta annetun 
direktiivin 2001/23/EY soveltamisen 
lisäksi, jotta jäsenvaltiot voivat varmistaa 
hyväksyttävät työskentelyolosuhteet.

(17) Lainsäätäjän olisi selvitettävä 
yksiselitteisesti ja varmistettava
jäsenvaltioiden mahdollisuudet säätää, 
että rajoitettujen palvelujen 
palveluntarjoajan muuttuessa uuden 
palveluntarjoajan on otettava
palvelukseensa entisen toimijan 
henkilöstö. Henkilöstön vaihtuvuudella voi 
olla kielteinen vaikutus 
maahuolintapalvelujen laatuun. Tästä 
syystä on välttämätöntä selventää ja 
tarvittaessa muuttaa henkilöstön 
siirtymistä toisen palvelukseen koskevia 
sääntöjä yritysten luovutuksesta annetun 
direktiivin 2001/23/EY soveltamisen 
lisäksi, jotta jäsenvaltiot voivat varmistaa 
hyväksyttävät työskentelyolosuhteet.

Or. de

Perustelu

Direktiivin 2001/23/EY oikeudellinen tilanne on epävarma, koska Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin on katsonut, että esimerkiksi maahuolintapalvelujen työntekijöitä koskevat 
suojasäännökset, joita sovelletaan Saksan ja Italian lainsäädännössä palveluntarjoajan 
muuttuessa, ovat ristiriidassa EU:n perussopimusten kanssa1. Komission olisi pyrittävä kaikin 
                                               

1 Alaviite: vrt. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 14.7.2005, C-386/03, 
komissio/Saksa, 26–28 kohta sekä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, 9.12.2004, 
C-460/02, komissio/Italia, 31–32 kohta.
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mahdollisin keinoin varmistamaan työntekijöiden suoja. Jos vapauttamista jatketaan, EU:n 
lupaukset suojan antamisesta vastineeksi työntekijöille olisivat kavalia, jollei niitä lopulta 
voitaisikaan lunastaa. 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä
ja koulutuksella on voimakas vaikutus 
palvelujen laatuun työvoimavaltaisilla 
aloilla, kuten maahuolinnassa. Tästä syystä 
olisi määritettävä koulutuksen 
vähimmäisvaatimukset, jotta 
varmistettaisiin toimien laatu niiden 
luotettavuuden, kestävyyden ja 
turvallisuuden kannalta ja luotaisiin 
toimijoille tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

(28) Henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä 
ja koulutuksella on voimakas vaikutus 
palvelujen laatuun työvoimavaltaisilla 
aloilla, kuten maahuolinnassa. Tästä syystä 
tiukimmat unionin alueella sovellettavat
vaatimukset olisi vahvistettava 
maahuolintapalvelujen kaikkia 
työntekijöitä koskeviksi koulutuksen 
vähimmäisvaatimuksiksi, jotta 
varmistettaisiin toimien laatu niiden 
luotettavuuden, kestävyyden ja 
turvallisuuden kannalta ja luotaisiin 
toimijoille tasapuoliset 
toimintaedellytykset. Jos jonkin 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat, ettei vähimmäisvaatimuksia 
noudateta, olisi hyväksyntien 
myöntäminen uusille palveluntarjoajille 
keskeytettävä, kunnes vaadittavat 
vaatimukset täytetään. Tätä menettelyä 
olisi käytettävä Euroopan lentoliikenteen 
turvallisuuden varmistamiseen. 

Or. de

Perustelu
Valmistelija kannattaa vähimmäisvaatimusten määrittelyä. Niiden olisi perustuttava unionin 
parhaaseen koulutustasoon, jotta koko Euroopassa varmistettaisiin mahdollisimman hyvä 
maahuolintapalvelujen laatu. Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten on valvottava 
vaatimusten noudattamista. Jos vaatimuksia ei noudateta, työntekijöiden suojaa on pidettävä 
vapauttamisen jatkamista tärkeämpänä, jotta voidaan varmistaa Euroopan 
lentoliikenneturvallisuuden nykyisen tason ylläpitäminen.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jäsenvaltioiden on voitava taata
maahuolintapalveluja tarjoavan yrityksen 
henkilöstön asianmukainen sosiaaliturva.

(31) Jäsenvaltioiden on voitava varmistaa, 
että maahuolintapalveluja tarjoavan 
yrityksen henkilöstön asianmukainen 
sosiaaliturva taataan. Jos jonkin 
jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
toteavat, että suoja on puutteellinen tai 
että sääntöjä rikotaan, on hyväksyntien 
myöntäminen uusille palveluntarjoajille 
keskeytettävä, kunnes asianmukainen 
taso saavutetaan uudelleen. Tätä 
menettelyä olisi käytettävä Euroopan 
lentoliikenteen turvallisuuden 
varmistamiseen. 

Or. de

Perustelu

Valmistelijan tarkoituksena on konkretisoida komission myönteistä, mutta selkeytymätöntä 
lähestymistapaa. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan olisi määriteltävä 
konkreettisesti oikeuksien noudattamista valvova taho ja suojan puutteellisuuden seuraukset. 
Tässä tapauksessa työntekijöiden suoja on asetettava etusijalle vapauttamisen jatkamiseen 
nähden, jotta voidaan varmistaa Euroopan lentoliikenneturvallisuuden nykyisen tason 
ylläpitäminen. Työntekijöiden suojalle on annettava kilpailunäkökohtia suurempi painoarvo. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
maahuolintapalvelujen tarjoaja menettää 7–
10 artiklassa säädetyn valintamenettelyn 
seurauksena lupansa tarjota kyseisiä 
palveluja, jäsenvaltiot voivat vaatia
seuraavaa maahuolintapalvelujen tarjoajaa 
tai tarjoajia myöntämään palvelujen 
tarjoamista varten aiemmin palkatulle 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
maahuolintapalvelujen tarjoaja menettää 7–
10 artiklassa säädetyn valintamenettelyn 
seurauksena lupansa tarjota kyseisiä 
palveluja tai lopettaa 
maahuolintapalvelujen tarjoamisen 
lentoaseman käyttäjälle tai jos 
omahuolintaa harjoittava lentoaseman 
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henkilöstölle ne oikeudet, joihin se olisi 
ollut oikeutettu, jos kyseessä olisi ollut 
neuvoston direktiivissä 2001/23/EY 
tarkoitettu luovutus. 

käyttäjä päättää lopettaa omahuolinnan, 
jäsenvaltioiden on vaadittava seuraavaa 
maahuolintapalvelujen tarjoajaa tai 
tarjoajia tai omahuolintaa harjoittavaa 
lentoaseman käyttäjää tai harjoittavia 
lentoaseman käyttäjiä myöntämään 
palvelujen tarjoamista varten aiemmin 
palkatulle henkilöstölle ne oikeudet, joihin 
se olisi ollut oikeutettu, jos kyseessä olisi 
ollut neuvoston direktiivissä 2001/23/EY 
tarkoitettu luovutus. Direktiivin 
2001/23/EY 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdan toista virkettä ei sovelleta 
tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
mainittuihin tapauksiin. Työntekijöitä ei 
voida irtisanoa taloudellisin, teknisin tai 
organisatorisin perustein.

Or. de

Perustelu

Komission on luvattava työntekijöille vapauttamisen vastineeksi työntekijöiden siirtymistä 
uuden palveluntarjoajan palvelukseen koskevat velvoittavat ja laajat takeet. Muunlaisilla 
vastineilla ei lunasteta lupauksia. Asetusehdotuksen 12 artiklaa olisi myös yksinkertaistettava 
käsittelemällä tässä 2 kohdassa yhteisesti kaikkia kolmea tapausta (palveluntarjoaja menettää 
luvan, palveluntarjoaja lopettaa maahuolintapalvelut, omahuolintaa harjoittava lentoaseman 
käyttäjä lopettaa maahuolintapalvelut). Silloin voidaan poistaa 12 artiklan 6 kohta ja myös 
12 artiklan 7 ja 8 kohta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on rajoitettava edellä 
2 kohdassa esitetty vaatimus edellisen 
palveluntarjoajan työntekijöihin, jotka 
osallistuvat niiden palvelujen tarjoamiseen, 
joiden osalta edellinen palveluntarjoaja 
menetti toimiluvan, ja jotka vapaaehtoisesti 
hyväksyvät siirtymisen uuden 
palveluntarjoajan palvelukseen. 

3. Jäsenvaltioiden on rajoitettava edellä 
2 kohdassa esitetty vaatimus edellisen 
palveluntarjoajan työntekijöihin, jotka 
osallistuvat niiden palvelujen tarjoamiseen, 
joiden osalta edellinen palveluntarjoaja 
menetti toimiluvan, ja jotka vapaaehtoisesti 
hyväksyvät siirtymisen uuden 
palveluntarjoajan palvelukseen. 
Lentoaseman käyttäjät maksavat yrityksen 
jättäville työntekijöille tehtävän 
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sosiaalisuunnitelman kustannukset 
liikennemäärien perusteella.

Or. de

Perustelu

Komission työntekijöille vapauttamisen vastineeksi lupaama sosiaaliturva on ulotettava 
kattamaan myös yrityksen jättävien työntekijöiden ryhmä. Näiden työntekijöiden asema olisi 
turvattava sosiaalisuunnitelmien avulla.  Kulujen jakaminen lentoaseman käyttäjien kesken 
kannustaisi uutta palveluntarjoajaa ottamaan mahdollisuuksien mukaan kaikki työntekijät 
palvelukseen. Maahuolinta-alan henkilöstön suurta vaihtuvuutta olisi pyrittävä torjumaan, 
sillä se vaarantaa Euroopan lentoliikenteen turvallisuuden.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on rajoitettava edellä 2 
kohdassa esitettyä vaatimusta siten, että se 
on oikeassa suhteessa tosiasiallisesti 
toiselle palveluntarjoajalle tai toisille 
palveluntarjoajille siirretyn toiminnan 
laajuuteen nähden.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komissio aikoo vesittää liiketoiminnan osan luovutusta koskevan direktiivin (2001/23/EY) 
soveltamisen ottamalla 12 artiklan 4 kohdassa käyttöön oikeasuhteisuuden vaatimuksen.
Komission on luvattava työntekijöille vapauttamisen vastineeksi työntekijöiden siirtymistä 
uuden palveluntarjoajan palvelukseen koskevat velvoittavat ja laajat takeet. Muunlaisilla 
vastineilla ei lunasteta lupauksia. Sen vuoksi valmistelija haluaa, ettei tätä vaatimusta 
sovelleta. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tilanteissa, joissa jäsenvaltio säätää 5. Asetusehdotuksen 7–10 artiklassa 



PE491.100v01-00 10/19 PA\904125FI.doc

FI

edellä 2 kohdassa tarkoitetusta
vaatimuksesta, 7–10 artiklassa säädettyyn 
valintamenettelyyn liittyvissä 
tarjouskilpailuasiakirjoissa on esitettävä 
luettelo kyseisestä henkilöstöstä ja 
kerrottava yksityiskohtaisesti 
työntekijöiden sopimukseen perustuvista 
oikeuksista ja ehdoista, joiden täyttyessä 
työntekijöiden katsotaan liittyvän kyseessä 
oleviin palveluihin.

säädettyyn valintamenettelyyn liittyvissä 
tarjouskilpailuasiakirjoissa on esitettävä 
luettelo kyseisestä henkilöstöstä ja 
kerrottava yksityiskohtaisesti 
työntekijöiden sopimukseen perustuvista 
oikeuksista ja ehdoista, joiden täyttyessä 
työntekijöiden katsotaan liittyvän kyseessä 
oleviin palveluihin. 

Or. de

Perustelu

Komissio haluaa antaa 12 artiklan 5 kohdassa entisen toimijan henkilöstön palvelukseen 
ottamisesta kiinnostuneille yrityksille käsityksen työntekijöiden sopimusrakenteesta, mutta 
vain siinä tapauksessa, että työntekijöille myönnetään liiketoiminnan osan luovutusta 
koskevan direktiivin mukaiset oikeudet. Valmistelija puoltaa laajaa sosiaaliturvaa ja uuden 
palveluntarjoajan velvoittamista ottamaan entisen toimijan työntekijät palvelukseen. Sen 
vuoksi kaikissa maahuolintapalveluja koskevissa tarjouskilpailuissa on sovellettava 
avoimuuden vaatimusta hyväksyntää edellyttävien palvelujen osalta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos palveluntarjoaja lakkaa 
tarjoamasta lentokentän käyttäjälle 
maahuolintapalveluja, jotka muodostavat 
merkittävän osan kyseisen 
palveluntarjoajan toiminnoista, 
tapauksissa, jotka eivät kuulu 2 kohdan 
soveltamisalaan, tai jos omahuolintaa 
harjoittava lentoaseman käyttäjä päättää 
lopettaa omahuolinnan, jäsenvaltiot 
voivat vaatia palveluntarjoajaa tai 
omahuolintaa harjoittavaa lentokentän 
käyttäjää, joka tämän jälkeen huolehtii 
näistä maahuolintapalveluista, antamaan 
aiemmin näitä palveluja varten palkatulle 
henkilökunnalle oikeudet, jotka sillä olisi 
ollut, ellei neuvoston direktiivin 
2001/23/EY mukaista siirtoa olisi 

Poistetaan.
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tapahtunut.

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen 12 artiklaa olisi yksinkertaistettava käsittelemällä 12 artiklan 2 kohdassa 
kaikkia kolmea tapausta (palveluntarjoaja menettää luvan, palveluntarjoaja lopettaa 
maahuolintapalvelut, omahuolintaa harjoittava lentoaseman käyttäjä lopettaa 
maahuolintapalvelut). Näin ollen 12 artiklan 6 kohta voidaan poistaa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 6 
kohdassa tarkoitettu vaatimus niihin 
edellisen palveluntarjoajan työntekijöihin,
jotka osallistuvat niiden 
maahuolintapalvelujen tarjoamiseen, 
joiden tarjoamisen edellinen 
palveluntarjoaja lopettaa, ja jotka 
vapaaehtoisesti hyväksyvät siirtymisensä 
uuden palveluntarjoajan tai 
omahuolintaa harjoittavan lentokentän 
käyttäjän palvelukseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen 12 artiklaa olisi yksinkertaistettava käsittelemällä 12 artiklan 2 kohdassa 
kaikkia kolmea tapausta (palveluntarjoaja menettää luvan, palveluntarjoaja lopettaa 
maahuolintapalvelut, omahuolintaa harjoittava lentoaseman käyttäjä lopettaa 
maahuolintapalvelut). Silloin voidaan poistaa 12 artiklan 6 kohta ja myös 12 artiklan 7 kohta, 
koska se kuuluu automaattisesti 12 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan. 
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 6 
kohdassa tarkoitettu vaatimus niihin 
omahuolintaa harjoittavan lentokentän 
käyttäjän työntekijöihin, jotka osallistuvat 
niiden maahuolintapalvelujen 
tarjoamiseen, joiden osalta omahuolintaa 
harjoittava lentoaseman käyttäjä päättää 
lopettaa omahuolinnan ja jotka 
vapaaehtoisesti hyväksyvät siirtymisensä 
uuden palveluntarjoajan tai 
omahuolintaa harjoittavan lentokentän 
käyttäjän palvelukseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen 12 artiklaa olisi yksinkertaistettava käsittelemällä 12 artiklan 2 kohdassa 
kaikkia kolmea tapausta (palveluntarjoaja menettää luvan, palveluntarjoaja lopettaa 
maahuolintapalvelut, omahuolintaa harjoittava lentoaseman käyttäjä lopettaa 
maahuolintapalvelut). Silloin voidaan poistaa 12 artiklan 6 kohta ja myös 12 artiklan 7 ja 
8 kohta, koska ne kuuluvat automaattisesti 12 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 6 
kohdassa tarkoitettu vaatimus siten, että 
se on oikeasuhtainen toiselle 
palveluntarjoajalle tai omahuolintaa 
harjoittavalle lentokentän käyttäjälle 
tosiasiallisesti siirrettyjen toimintojen 
määrään.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Komissio aikoo vesittää liiketoiminnan osan luovutusta koskevan direktiivin (2001/23/EY) 
soveltamisen ottamalla 12 artiklan 9 kohdassa käyttöön oikeasuhteisuuden vaatimuksen.
Komission on luvattava työntekijöille vapauttamisen vastineeksi työntekijöiden siirtymistä 
uuden palveluntarjoajan palvelukseen koskevat velvoittavat ja laajat takeet. Muunlaisilla 
vastineilla ei lunasteta lupauksia. Sen vuoksi valmistelija haluaa, ettei tätä vaatimusta 
sovelleta. 

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntää hakevan yrityksen on 
osoitettava toteen, että sen työntekijöillä on 
hakemuksen kohteena olevien toimien 
suorittamiseen vaadittu pätevyys, 
ammattikokemus ja palvelusaika.

Hyväksyntää hakevan yrityksen on 
osoitettava toteen, että sen työntekijöillä on 
hakemuksen kohteena olevien toimien 
suorittamiseen vaadittu pätevyys, 
ammattikokemus ja palvelusaika. 
Asianomaisten lentoaseman pitäjien on 
määriteltävä kunkin toimipaikan 
työntekijöiden pätevyys sekä 
ammattikokemuksen ja palvelusajan 
pituus ja toimivaltaisten viranomaisten on 
vahvistettava ne ja valvottava niitä. 

Or. de

Perustelu

Maahuolintapalveluja koskevaa hyväksyntää jäsenvaltion hyväksyntäviranomaiselta hakevien 
yritysten on todistettava pätevyystaso osoittamalla, että niiden työntekijät täyttävät tiukat 
vaatimukset. Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän laadunvarmistusta koskevaan 
aloitteeseen. Valmistelijan mielestä siihen liittyvät vaatimukset ovat kuitenkin liian 
epämääräiset ja niitä on konkretisoitava. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
maahuolintaa harjoittavien lentoasemien 

1. Maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
maahuolintaa harjoittavien lentoasemien 
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käyttäjien on varmistettava, että kaikki 
maahuolintapalvelujen tarjoamiseen 
osallistuvat työntekijät, johtohenkilöt ja 
työnjohtajat mukaan lukien, osallistuvat 
säännöllisesti alan täydennyskoulutukseen, 
jotta he voisivat suorittaa heille osoitetut 
tehtävät.

käyttäjien on varmistettava, että kaikki 
maahuolintapalvelujen tarjoamiseen 
osallistuvat työntekijät, johtohenkilöt ja 
työnjohtajat mukaan lukien, osallistuvat 
säännöllisesti alan täydennyskoulutukseen, 
jotta he voisivat suorittaa heille osoitetut 
tehtävät. Jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaiset valvovat 
koulutusvaatimusten noudattamista 
sopivin keinoin. Jos jonkin jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että 
koulutusvaatimuksia ei noudateta, on 
hyväksyntien myöntäminen uusille 
palveluntarjoajille keskeytettävä, kunnes 
vaadittavat vaatimukset täytetään. 
Työntekijöille voidaan määrätä 
täydennyskoulutusta asianomaisten 
maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
maahuolintaa harjoittavien lentoaseman 
käyttäjien kustannuksella.

Or. de

Perustelu

Komission asetusehdotuksen 34 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on saada 
maahuolintapalvelujen tarjoajat ja maahuolintaa harjoittavat lentoaseman käyttäjät 
kouluttamaan työntekijöitään säännöllisesti. Valmistelija suhtautuu myönteisesti tähän 
ajatukseen mutta haluaa esittää sen konkreettisemmin ja muotoilee sen nimenomaisesti 
velvoitteeksi, jonka noudattamista on valvottava.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jokaisen maahuolintapalvelujen 
tarjoamiseen osallistuvan työntekijän on 
osallistuttava vähintään kaksipäiväiseen
kyseiselle työntekijälle annettuja tehtäviä 
käsittelevään koulutukseen. Jokaisen 
työntekijän on osallistuttava 
asiaankuuluvaan koulutukseen ottaessaan 
vastaan uuden työn tai kun työntekijälle on 
osoitettu uusia tehtäviä.

2. Jokaisen maahuolintapalvelujen 
tarjoamiseen osallistuvan työntekijän on 
osallistuttava teoreettiseen ja käytännön 
peruskoulutukseen sekä kyseiselle 
työntekijälle annettuja tehtäviä 
käsittelevään koulutukseen, jolle 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset yhdessä asianomaisten 
lentoaseman pitäjien kanssa määrittelevät 
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aluekohtaiset erityisominaisuudet ja 
pituuden. Ammatillista käytännön ja 
teoriatietoa mittaavan kokeen 
suorittaminen on osoitus koulutuksissa 
annettavien asianmukaisten taitojen ja 
tietojen omaksumisesta. Työnantajat 
vastaavat kaikista 
koulutuskustannuksista. 
Jokaisen työntekijän on osallistuttava 
asiaankuuluvaan koulutukseen ottaessaan 
vastaan uuden työn tai kun työntekijälle on 
osoitettu uusia tehtäviä.

Or. de

Perustelu

Komission tavoitteena on velvoittaa työntekijät osallistumaan koulutuksiin 34 artiklan 
2 kohdan avulla. Valmistelija haluaa konkretisoida tämän velvoitteen. Valmistelijan mielestä 
on tärkeää, että koulutuspäivien lukumäärää ei määrittele EU vaan se määritellään 
aluekohtaisesti. Kokeilla on määrä osoittaa, että koulutettavat ovat omaksuneet koulutusten 
sisällön. Lisäksi on vahvistettava selkeästi, että työnantajat maksavat koulutukset.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kyseessä oleviin 
maahuolintapalvelutoimiin liittyvään 
koulutukseen on tarvittaessa sisällyttävä 
ainakin seuraavat osa-alueet: 

3. Kokeiden ja koulutusten konkreettinen 
sisältö ja asianmukainen toteuttaminen 
määritellään jäsenvaltioissa ottamalla 
käyttöön kansallisia säännöksiä. Kyseessä 
oleviin maahuolintapalvelutoimiin liittyviin
koulutuksiin ja kokeisiin on tarvittaessa 
sisällyttävä ainakin seuraavat osa-alueet: 

Or. de

Perustelu

Komissio määrittelee 34 artiklan 3 kohdassa koulutusalueet. Tämä on hyvä asia, koska näin 
voidaan asettaa koko Euroopassa sovellettavat yhtenäiset vaatimukset. Valmistelijan mielestä 
on myös tärkeää, että kokeiden ja koulutusten asianmukainen toteuttaminen varmistetaan 
ottamalla käyttöön kansallisia säännöksiä jäsenvaltioissa. 
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) hätätoimenpiteet ja valmiussuunnittelu, (n) hätätoimenpiteet, ensiapukoulutus ja 
valmiussuunnittelu,

Or. de

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta – p a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(p a) maahuolintapalvelujen työntekijöille 
tyypillisten terveysriskien torjumiseen 
tarkoitetut suojatoimenpiteet,

Or. de

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
viimeistään viiden vuoden kuluttua 
asetuksen soveltamispäivästä. 
Kertomuksessa on arvioitava erityisesti 
merkittäviä vaikutuksia 
maahuolintapalvelujen laatuun, 
työllisyyteen ja työskentelyolosuhteisiin. 
Kertomuksen on sisällettävä seuraavat 
keskeiset indikaattorit ja perusteet
lentoasemien joukosta valitusta otoksesta: 

1. Komissio toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua 
asetuksen soveltamispäivästä. 
Kertomuksessa on arvioitava erityisesti 
vaikutuksia maahuolintapalvelujen laatuun,
työllisyyteen ja työskentelyolosuhteisiin. 
Kertomuksessa on selvitettävä seuraavia 
indikaattoreja ja perusteita:
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Or. de

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) maahuolintapalveluja tarjoavien 
yritysten vähimmäislaatuvaatimukset, 

(l) maahuolintapalveluja tarjoavien 
yritysten vähimmäislaatuvaatimukset 
kullakin unionin lentoasemalla 
11 palvelulajin osalta; 
maahuolintapalveluista johtuvien 
viivästysten ja 
vähimmäislaatuvaatimusten välisen 
yhteyden tutkiminen,

Or. de

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

(m) koulutuksen piirteet, (m) koulutustaso 34 artiklan 3 kohdan a–
q alakohdassa esitettyjen alueiden 
perusteella; maahuolintapalveluista 
johtuvien viivästysten ja koulutustason 
välisen yhteyden tutkiminen,

Or. de

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

(n) henkilöstösiirrot ja niiden vaikutus 
työntekijöiden suojaan, 

(n) henkilöstösiirrot ja niiden vaikutus 
työntekijöiden suojaan, erityisesti 
siirrettyjen työntekijöiden lukumäärä 
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yrityksen luovutuksen yhteydessä, 
vapaaehtoisesti yrityksen jättävien 
työntekijöiden lukumäärä yrityksen 
luovutuksen yhteydessä, siirrettyjen 
työntekijöiden palkkojen leikkausten tai 
korotusten määrä, siirtoihin liittyvien 
työtuomioistuimessa käsiteltyjen asioiden 
määrä, niiden vapaaehtoisesti yrityksen 
jättäneiden työntekijöiden lukumäärä, 
jotka elävät kansallisten 
sosiaaliturvajärjestelmien varassa, 

Or. de

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

(o) maahuolinta-alan työllisyys ja 
työolosuhteet.

(o) maahuolinta-alan työllisyys ja 
työolosuhteet, erityisesti palkkakehitys 
verrattuna huolintahintojen kehitykseen 
sekä verrattuna lentoaseman kaikkien 
maahuolintapalvelujen ja 
maahuolintapalvelujen yksittäisten 
tarjoajien tuottavuuden kehitykseen.

Or. de

Perustelu

Kertomus olisi toimitettava jo kolmen vuoden kuluttua, jotta asetuksen kielteiset vaikutukset 
voidaan tunnistaa ajoissa. Arvioinnin rajaaminen "merkittäviin" vaikutuksiin saa aikaan liian 
suuren tulkinnanvaran. Indikaattoreja on täsmennettävä maahuolintapalvelujen ja 
viivästysten välisten yhteyksien selvittämiseksi luotettavien tietojen avulla. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi tämän kertomuksen 3. Komissio voi tämän kertomuksen 
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perusteella päättää, onko tämän asetuksen 
tarkistaminen tarpeen.

perusteella päättää tiiviissä yhteistyössä 
Euroopan parlamentin kanssa, onko 
tämän asetuksen tarkistaminen tarpeen.

Or. de

Perustelu

Komissio pyrkii 39 artiklan 3 kohdan avulla säätämään, että sillä olisi valtuudet päättää 
yksinään asetuksen tarkistamisen tarpeesta. Euroopan parlamentin on tässä asiassa voitava 
osallistua päätöksentekoon.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
40 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 
työntekijöiden oikeuksien turvaamisen 
edellyttämiä toimenpiteitä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
säännösten soveltamista ja unionin 
oikeuden muiden määräysten 
noudattamista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
maahuolintapalveluja tarjoavan yrityksen 
henkilöstön asianmukainen sosiaaliturva 
taataan. Jos jonkin jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että 
suoja on puutteellinen tai että sääntöjä 
rikotaan, on hyväksyntien myöntäminen 
uusille palveluntarjoajille keskeytettävä, 
kunnes asianmukainen taso saavutetaan 
uudelleen.

Or. de

Perustelu

Valmistelijan tarkoituksena on konkretisoida komission myönteinen, mutta selkeytymätön 
lähestymistapa. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valionkunnan olisi määriteltävä 
konkreettisesti oikeuksien noudattamista valvova taho ja suojan mahdollisen puutteellisuuden 
seuraukset. Tässä tapauksessa työntekijöiden suoja on asetettava etusijalle vapauttamisen 
jatkamiseen nähden, jotta voidaan varmistaa Euroopan lentoliikenneturvallisuuden nykyisen 
tason ylläpitäminen. Työntekijöiden suoja on tärkeämpi kuin kilpailunäkökohdat. 


