
PA\904125LV.doc PE491.100v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2011/0397(COD)

5.6.2012

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes 
Direktīvu 96/67/EK
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Atzinumu sagatavoja(*): Thomas Mann

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 50. pants



PE491.100v01-00 2/19 PA\904125LV.doc

LV

PA_Legam



PA\904125LV.doc 3/19 PE491.100v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Mūsu EMPL komitejas rīkotajā uzklausīšanā 2012. gada 31. maijā par apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu (AZP) sniegšanu piedalījās arodbiedrību, lidostu operatoru, aviokompāniju un 
ES Komisijas pārstāvji. Šajā ziņojumā ir ņemti vērā uzklausīšanas rezultāti.

AZP ir izšķiroša nozīme netraucētas lidojuma vadības nodrošināšanā. AZP ietver šādas 
vienpadsmit pakalpojumu kategorijas: 1) administratīvie pakalpojumi uz zemes un 
pārraudzība, 2) pasažieru apkalpošana, 3) bagāžas apstrāde, 4) kravas un pasta apstrāde, 5) 
apkalpošana uz perona, 6) tīrīšanas pakalpojumi un gaisa kuģu apkalpošana, 7) nodrošināšana 
ar degvielu un eļļu, 8) gaisa kuģu tehniskā apkope, 9) lidojuma vadības un gaisa kuģa 
apkalpes pārvaldība, 10) transporta pakalpojumi, kā arī 11) pārtikas piegādātāju pakalpojumi 
(ēdināšana). Attiecībā uz 3., 4., 5. un 7. kategoriju pašlaik drīkst ierobežot tirgus pieejamību.

AZP nozīme
Saskaņā ar ES Komisijas datiem AZP apgrozījums visā pasaulē tiek lēsts aptuveni 
EUR 50 miljardu apmērā1. Šajā nozarē nodarbināto personu skaits saskaņā ar Komisijas 
ziņām ir vismaz 60 0002.

1996. gadā veiktā liberalizācija un tās ietekme
Atzinuma sagatavotājs apkopoja 1996. un 2008. gada atzinumus par AZP. 1996. gadā EP un 
Padome pieņēma Direktīvu 96/67/EK. Tās mērķis ir atvērt AZP tirgu un uzlabot 
konkurētspēju. Komisijas vairākkārt minētajā Ecorys pētījumā secināts, ka, „pirmoreiz atverot 
tirgu, ir palielinājusies nedrošība par darbavietām un pieaudzis īstermiņa līgumu skaits.” 3

Turklāt puse no ES arodbiedrībām uzsvēra, ka AZP atalgojuma attīstība atpaliek no inflācijas 
un vidējā atalgojuma paaugstināšanas4. Personāla izdevumi veido aptuveni 75 % no AZP 
ražošanas izmaksām. Saskaņā ar Komisijas datiem ievērojami samazinājās aviokompāniju 
izmaksas5. AZP pakalpojumi veido 5–12 % no aviokompāniju darbības izmaksām6.

2012. gada liberalizācijas plāni kavējumu novēršanai
ES Komisija 2011. gada 1. decembrī iesniedza priekšlikumu regulai par AZP, lai aizstātu 
Direktīvu 96/67/EK. Regulas mērķis ir novērst kavējumus un uzlabot pasažieriem sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. Lai panāktu šo mērķi, Komisija paredz turpināt AZP tirgus 
liberalizāciju, apstiprinot vēl vismaz vienu trešo, neatkarīgu pakalpojumu sniegšanas 
sabiedrību.

AZP nav galvenais kavējumu iemesls
Atzinuma sagatavotājs stingri iebilst ES Komisijas datiem, saskaņā ar kuriem trijos no 
četriem gadījumiem kavējumus izraisījuši AZP. Vismaz attiecībā uz Vācijas lidostām 

                                               
1 Projekts Regulai COM(2011) 824, pamatojuma teksts 2. lpp.
2 Projekts Regulai COM(2011) 824, pamatojuma teksts 2. lpp.
3 Ecorys pētījums, 2007. gada 21. decembris: ES gaisa transporta sociālā attīstība — pētījums par 
nodarbinātības, atalgojuma un darba apstākļu tendencēm laikposmā no 1997. līdz 2007. gadam, 56. lpp.4Ecorys pētījums, 2007. gada 21. decembris: ES gaisa transporta sociālā attīstība — pētījums par nodarbinātības, 
atalgojuma un darba apstākļu tendencēm laikposmā no 1997. līdz 2007. gadam, 56. lpp.
5 ES Komisijas 2007. gada 24. janvāra ziņojums par AZP.
6 Projekts Regulai COM(2011) 824, pamatojuma teksts 2. lpp.
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atzinuma sagatavotāja rīcībā ir ticama informācija, ka kavējumus tikai ļoti retos gadījumos 
izraisa AZP un ka daļēji tas notiek nolaidības rezultātā. Starpība svārstās no 0,6 % līdz 4 %. 

Atbildot uz atzinuma sagatavotāja iesniegto rakstveida lūgumu, ES satiksmes komisārs Kallas
paskaidroja, ka „Komisijas rīcībā nav tādu datu par kavējumiem ne ES, ne dalībvalstu līmenī, 
kas liecinātu, ka tie ir saistīti tieši ar AZP.” Tāpēc atzinuma sagatavotājs kritizē ES Komisijas 
izvēli izmantot savam priekšlikumam minētās regulas tiesisko regulējumu. Viņš uzskata, ka 
tādējādi dalībvalstīm tiek liegta nepieciešamā rīcības brīvība.

Liberalizācijas noraidījums
Atzinuma sagatavotājs stingri noraida turpmāku liberalizāciju. AZP tirgus jau ir sasniedzis 
augstu ražīguma līmeni. Procesu uzlabošana lielākoties ir pabeigta. Neskaitāmie pakalpojumu 
sniedzēji jau šodien gūst tikai nelielus ienākumus.

Ar šādiem nosacījumiem papildu pakalpojumu sniedzēju apstiprināšana palielinātu cenu 
spiedienu, samazinot personāla izmaksas tieši uz darbinieku rēķina. Pēdējās liberalizācijas 
rezultāti liecina, ka tas ir jānovērš. Nedrīkst pieļaut, ka atalgojums AZP nozarē samazinās vēl 
vairāk un ka vēl vairāk štata darbinieku turpmāk tiek nodarbināti uz nepilnu slodzi. AZP 
darbinieki atbild par drošību gaisa satiksmē, par lidojuma drošības tehnisko nodrošinājumu, 
kā arī par terora draudu novēršanu.

Sociālā spiediena palielināšana uz nodarbinātajiem un nedrošu apstākļu radīšana ir pretrunā ar 
iedzīvotāju drošības interesēm. Kvalitātes uzlabošanas mērķi nevar panākt ar atalgojuma 
dempingu. Tas apdraud esošos standartus, netraucētu darbību un darbinieku augsto 
motivāciju.

Pārņemšanas garantijas
ES Komisijas priekšlikuma 12. pantā paredzēta iespēja AZP darbiniekiem saglabāt 
pārņemšanas garantijas un tiesības uz aizsardzību. Tādā veidā paredzams samazināt 
turpmākas liberalizācijas sekas. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo iniciatīvu. Ja, 
neraugoties uz lielo pretestību, liberalizācija tomēr notiks, būtu jāparedz, ka šī nedrošā iespēja 
pārtop par pienākumu. Paredzot šo pienākumu, būtu jānosaka plašas tiesības uz aizsardzību 
un jāgarantē maksimālais kvalitātes un drošības līmenis. Šīs prasības veido atzinuma 
sagatavotāja iesniegto grozījumu priekšlikumu pamatu.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(17) Pastāv neskaidrība par to, vai
dalībvalstis var pieprasīt personāla 
pārņemšanu, kad mainās ierobežotas 
pieejamības apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzējs. Personāla 
nodrošinājuma nepārtrauktības trūkums var 
nelabvēlīgi ietekmēt apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc ir 
lietderīgi precizēt noteikumus par 
personāla pārņemšanu ārpus jomas, kurā ir 
piemērojama Direktīva 2001/23/EK par 
uzņēmumu nodošanu, un dot dalībvalstīm 
iespēju nodrošināt pienācīgus 
nodarbinātības nosacījumus un darba 
apstākļus.

(17) Likumdevējam neapšaubāmi būtu 
jānoskaidro un jānodrošina, ka
dalībvalstis pieprasa personāla 
pārņemšanu, kad mainās ierobežotas 
pieejamības apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzējs. Personāla 
nodrošinājuma nepārtrauktības trūkums var 
nelabvēlīgi ietekmēt apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc 
steidzami ir jāprecizē un vajadzības 
gadījumā jāgroza noteikumi par personāla 
pārņemšanu ārpus jomas, kurā ir 
piemērojama Direktīva 2001/23/EK par 
uzņēmumu nodošanu, un dot dalībvalstīm 
iespēju nodrošināt pienācīgus 
nodarbinātības nosacījumus un darba 
apstākļus.

Or. de

Pamatojums

Tiesiskais stāvoklis attiecībā uz Direktīvu 2001/23/EK ir neskaidrs, jo Tiesa, piemēram, 
uzskatīja par nesavienojamiem ar ES līgumiem aizsardzības noteikumus apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu (AZP) darba ņēmēju labā, mainot pakalpojumu sniedzēju, Vācijas un 
Itālijas tiesību aktos1. Komisijai ir jādara viss, lai aizsardzības tiesības tiktu piešķirtas 
faktiski. Ja nonāktu līdz liberalizācijai, nebūtu godīgi apsolīt darbiniekiem no ES puses kā 
kompromisu aizsardzību, ko beigās nevar nodrošināt.

                                               

1 Zemsvītras piezīme: sal. Tiesas 2005. gada 14. jūlija spriedums lietā C-386/03, Komisija/Vācija, 26. līdz 
28. punkts, kā arī Tiesas 2004. gada 9. decembra spriedums lietā C460-02, Komisija/Itālija, 31. un 32. punkts.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(28) Tik darbietilpīgā nozarē kā 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumi 
nepārtrauktai personāla attīstībai un 
apmācībai ir spēcīga ietekme uz 
pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc būtu jānosaka 
obligātās apmācības prasības, lai 
nodrošinātu darbību kvalitāti uzticamības, 
noturības, drošības un drošuma ziņā un 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starp sabiedrībām.

(28) Tik darbietilpīgā nozarē kā 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumi 
nepārtrauktai personāla attīstībai un 
apmācībai ir spēcīga ietekme uz 
pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc pašlaik 
augstākie standarti Savienībā būtu 
jānosaka kā minimālie standarti
apmācības jomā visiem lidlauka sniegto 
pakalpojumu nozarē strādājošajiem, lai 
nodrošinātu darbību kvalitāti uzticamības, 
noturības, drošības un drošuma ziņā un 
radītu vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starp sabiedrībām. Ja dalībvalsts 
kompetentās iestādes konstatē minimālo 
standartu pārkāpumu, citu pakalpojumu 
sniedzēju apstiprināšana jāpārtrauc, līdz 
atkal tiek sasniegts nepieciešamais 
standarts. Šai procedūrai jāgarantē 
drošības saglabāšana Eiropas aviācijas 
jomā.

Or. de

Pamatojums
Atzinuma sagatavotājs atbalsta to, ka jādefinē minimālie standarti. Tiem jābūt pielīdzinātiem 
augstākajam apmācības līmenim ES, lai visā Eiropā nodrošinātu lidlauku sniegto 
pakalpojumu maksimālo kvalitāti. Tie ir jāuzrauga dalībvalstu uzraudzības iestādēm.
Neizpildes gadījumā darba ņēmēju aizsardzībai jābūt svarīgākai par papildu liberalizāciju, 
lai arī turpmāk nodrošinātu pašreizējo Eiropas aviācijas drošības līmeni.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas priekšlikums Grozījums

(31) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības 
līmeni apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma 

(31) Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek 
garantēts pienācīgs sociālās aizsardzības 
līmenis apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma 
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darbiniekiem. darbiniekiem. Ja dalībvalsts kompetentās 
iestādes konstatē aizsardzības trūkumus 
vai pārkāpumus, citu pakalpojumu 
sniedzēju apstiprināšana jāpārtrauc, līdz 
atkal tiek sasniegts piemērotais līmenis.
Šai procedūrai jāgarantē drošības 
saglabāšana Eiropas aviācijas jomā.

Or. de

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs vēlas precizēt pozitīvo, taču neskaidro Komisijas pieeju. EMPL 
komitejai konkrēti jānosaka, kas uzrauga tiesību ievērošanu un kas jādara, konstatējot 
aizsardzības trūkumus. Šādā gadījumā darba ņēmēju aizsardzībai jābūt svarīgākai par 
papildu liberalizāciju, lai arī turpmāk nodrošinātu pašreizējo Eiropas aviācijas drošības 
līmeni. Šai vērtībai jābūt augstākai nekā konkurences apsvērumiem.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Ja pēc 7. līdz 10. pantā noteiktās atlases 
procedūras 1. punktā minētais 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzējs zaudē savu pilnvarojumu sniegt 
minētos pakalpojumus, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzējs(-i), kas pēc tam 
sniedz šos pakalpojumus, piešķirtu 
personālam, kas iepriekš nolīgts minēto 
pakalpojumu veikšanai, tādas tiesības, 
kādas tam būtu bijušas, ja būtu notikusi 
pārcelšana saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK.

2. Ja pēc 7. līdz 10. pantā noteiktās atlases 
procedūras 1. punktā minētais 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzējs zaudē savu pilnvarojumu sniegt 
minētos pakalpojumus vai pakalpojumu 
sniedzējs pārtrauc nodrošināt lidlauka 
sniegtos pakalpojumus kādam lidostas 
izmantotājam, vai arī lidostas izmantotājs, 
kas veic pašpakalpojumus, nolemj tos 
pārtraukt, dalībvalstīm jāpieprasa, lai 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzējs(-i) vai lidostas izmantotāji, kuri 
veic pašpakalpojumus, kas pēc tam sniedz 
šos pakalpojumus, piešķirtu personālam, 
kas iepriekš nolīgts minēto pakalpojumu 
veikšanai, tādas tiesības, kādas tam būtu 
bijušas, ja būtu notikusi pārcelšana saskaņā 
ar Padomes Direktīvu 2001/23/EK. Uz šā 
punkta 1. teikumā minētajiem gadījumiem 
neattiecas Direktīvas 2001/23/EK 4. panta 
1. punkta 1. daļas 2. teikums. Nav 
pieļaujama atlaišana ekonomisku, 
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tehnisku vai organizatorisku iemeslu dēļ.

Or. de

Pamatojums

Pārņemšanas garantijām, ko Komisija apsolījusi darba ņēmējiem kā atlīdzību par 
liberalizāciju, jābūt saistošām un vērienīgām. Citādi atlīdzība būs tukši solījumi. Turklāt 
12. pants ir jāvienkāršo, visus trīs gadījumus (pakalpojumu sniedzējs zaudē licenci, 
pakalpojumu sniedzējs pārtrauc AZP, izmantotājs, kas veic pašpakalpojumus, pārtrauc AZP) 
šajā 2. punktā aplūkojot kopā. Tādējādi var svītrot 12. panta 6. punktu un attiecīgi 12. panta 
7. un 8. punktu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Dalībvalstis ierobežo 2. punktā noteikto 
prasību, attiecinot to uz tiem iepriekšējā 
pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, kas 
iesaistīti tādu pakalpojumu sniegšanā, 
attiecībā uz kuriem iepriekšējais 
pakalpojumu sniedzējs zaudējis 
pilnvarojumu, un kas brīvprātīgi piekrīt, ka 
tos pārņem jaunais(-ie) pakalpojumu 
sniedzējs(-i).

3. Dalībvalstis ierobežo 2. punktā noteikto 
prasību, attiecinot to uz tiem iepriekšējā 
pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, kas 
iesaistīti tādu pakalpojumu sniegšanā, 
attiecībā uz kuriem iepriekšējais 
pakalpojumu sniedzējs zaudējis 
pilnvarojumu, un kas brīvprātīgi piekrīt, ka 
tos pārņem jaunais(-ie) pakalpojumu 
sniedzējs(-i). To darbinieku sociālā plāna 
izmaksas, kas pārtrauc darba attiecības, 
sedz lidostas izmantotāji atbilstoši savai 
pārvadājumu daļai.

Or. de

Pamatojums

Sociālajai aizsardzībai, ko Komisija apsolījusi darba ņēmējiem kā atlīdzību par liberalizāciju, 
jāattiecas arī uz to darba ņēmēju grupu, kas pārtrauc darba attiecības. Tā jānodrošina ar 
sociālajiem plāniem. Sadalot izmaksas uz lidostas izmantotājiem, tiktu radīts stimuls pārņemt 
pēc iespējas visus darbiniekus. Jāizvairās no lielas personāla mainības AZP nozarē, jo tā 
apdraud Eiropas aviācijas drošību.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

4. Dalībvalstis ierobežo 2. punktā noteikto 
prasību tā, lai tā būtu samērīga ar 
nākamajam(-iem) pakalpojumu 
sniedzējam(-iem) nodotās darbības 
faktisko apjomu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar 12. panta 4. punktu Komisija vājinās Uzņēmumu īpašnieku maiņas direktīvu (2001/23/EK), 
ieviešot proporcionalitātes nosacījumu. Pārņemšanas garantijām, ko Komisija apsolījusi 
darba ņēmējiem kā atlīdzību par liberalizāciju, jābūt saistošām un vērienīgām. Citādi 
atlīdzība būs tukši solījumi. Tāpēc atzinuma sagatavotājs vēlas svītrot šā nosacījuma 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
12. pants – 5. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

5. Ja dalībvalsts piemēro 2. punktā 
noteikto prasību, 7. līdz 10. pantā noteiktās 
atlases procedūras iepirkuma dokumentos 
norāda attiecīgo personālu un iekļauj 
attiecīgas ziņas par darbinieku 
līgumtiesībām un nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem darbinieki tiek uzskatīti par 
saistītiem ar attiecīgajiem pakalpojumiem.

5. Regulas 7. līdz 10. pantā noteiktās 
atlases procedūras iepirkuma dokumentos 
norāda attiecīgo personālu un iekļauj 
attiecīgas ziņas par darbinieku 
līgumtiesībām un nosacījumiem, saskaņā ar 
kuriem darbinieki tiek uzskatīti par 
saistītiem ar attiecīgajiem pakalpojumiem.

Or. de

Pamatojums

Ar 12. panta 5. punktu Komisija uzņēmumiem, kurus interesē pārņemšana, nodrošina ieskatu 
darbinieku līgumu struktūrā, taču tikai tad, ja darbiniekiem ir piešķirtas tiesības atbilstoši 
Uzņēmumu īpašnieku maiņas direktīvai. Atzinuma sagatavotājs pieprasa vērienīgu sociālo 
aizsardzību un pienākumu pārņemt darbiniekus. Tāpēc visos AZP iepirkumos par 
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pakalpojumiem, uz ko attiecas apstiprināšanas procedūra, jāpiemēro pārredzamības prasība.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

6. Ja apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzējs izbeidz sniegt lidostas 
izmantotājam apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumus, kuri veido nozīmīgu daļu 
no šā pakalpojumu sniedzēja 
nodrošinātās apkalpošanas uz zemes, 
gadījumos, uz kuriem neattiecas 
2. punkts, vai ja lidostas izmantotājs, kas 
veic pašpakalpojumus, nolemj izbeigt 
pašpakalpojumu veikšanu, dalībvalstis var 
pieprasīt, lai apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzējs(-i) vai lidostas 
izmantotājs, kas pēc tam nodrošina šos 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumus, 
piešķirtu personālam, kas iepriekš nolīgts 
minēto pakalpojumu veikšanai, tādas 
tiesības, kādas tam būtu bijušas, ja būtu 
notikusi pārcelšana saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulas 12. pants ir jāvienkāršo, visus trīs gadījumus (pakalpojumu sniedzējs zaudē licenci, 
pakalpojumu sniedzējs pārtrauc AZP, izmantotājs, kas veic pašpakalpojumus, pārtrauc AZP) 
aplūkojot 12. panta 2. punktā. Tādējādi var svītrot 12. panta 6. punktu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
12. pants – 7. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

7. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto 
prasību, attiecinot to uz tiem iepriekšējā 
pakalpojumu sniedzēja darbiniekiem, kas 

svītrots
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iesaistīti to apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniegšanā, kurus 
iepriekšējais pakalpojumu sniedzējs 
izbeidz sniegt, un kas brīvprātīgi piekrīt, 
ka tos pārņem jaunais(-ie) pakalpojumu 
sniedzējs(-i) vai lidostas izmantotājs, kas 
veic pašpakalpojumus.

Or. de

Pamatojums

Regulas 12. pants ir jāvienkāršo, visus trīs gadījumus (pakalpojumu sniedzējs zaudē licenci, 
pakalpojumu sniedzējs pārtrauc AZP, izmantotājs, kas veic pašpakalpojumus, pārtrauc AZP) 
aplūkojot 12. panta 2. punktā. Tādējādi var svītrot 12. panta 6. punktu, kā arī 12. panta 
7. punktu, jo tas automātiski ir ietverts ar 12. panta 3. punktu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. pants – 8. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

8. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto 
prasību, attiecinot to uz tiem 
pašpakalpojumus veicošā lidostas 
izmantotāja darbiniekiem, kas iesaistīti to 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniegšanā, kuru veikšanu 
pašpakalpojumus veicošais lidostas 
izmantotājs nolemj izbeigt, un kas 
brīvprātīgi piekrīt, ka tos pārņem 
jaunais(-ie) pakalpojumu sniedzējs(-i) vai 
lidostas izmantotājs, kas veic 
pašpakalpojumus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulas 12. pants ir jāvienkāršo, visus trīs gadījumus (pakalpojumu sniedzējs zaudē licenci, 
pakalpojumu sniedzējs pārtrauc AZP, izmantotājs, kas veic pašpakalpojumus, pārtrauc AZP) 
aplūkojot 12. panta 2. punktā. Tādējādi var svītrot 12. panta 6. punktu, kā arī 12. panta 7. un 
8. punktu, jo tie automātiski ir ietverti ar 12. panta 3. punktu.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
12. pants – 9. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

9. Dalībvalstis ierobežo 6. punktā noteikto 
prasību proporcionāli darbības apjomam, 
kas faktiski nodots citam pakalpojumu 
sniedzējam vai lidostas izmantotājam, kas 
veic pašpakalpojumus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ar 12. panta 9. punktu Komisija vājinās Uzņēmumu īpašnieku maiņas direktīvu (2001/23/EK), 
ieviešot proporcionalitātes nosacījumu. Pārņemšanas garantijām, ko Komisija apsolījusi 
darba ņēmējiem kā atlīdzību par liberalizāciju, jābūt saistošām un vērienīgām. Citādi 
atlīdzība būs tukši solījumi. Tāpēc atzinuma sagatavotājs vēlas svītrot šā nosacījuma 
piemērošanu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
20. pants

Komisijas priekšlikums Grozījums

Uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu 
apstiprinājuma saņemšanai, pierāda, ka tā 
darbiniekiem ir kvalifikācija, profesionālā 
pieredze un darba stāžs, kas nepieciešams 
tās darbības veikšanai, par kuru tas 
iesniedz pieteikumu.

Uzņēmums, kas iesniedz pieteikumu 
apstiprinājuma saņemšanai, pierāda, ka tā 
darbiniekiem ir kvalifikācija, profesionālā 
pieredze un darba stāžs, kas nepieciešams 
tās darbības veikšanai, par kuru tas 
iesniedz pieteikumu. Kvalifikācijas, 
profesionālās pieredzes ilgumu un darba 
stāža ilgumu konkrētajā atrašanās vietā 
izstrādā attiecīgie lidostu vadības dienesti 
un dalībvalstu kompetentās iestādes 
nosaka un kontrolē.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu kvalifikācijas līmeni, uzņēmumi, kas dalībvalstu apstiprinātajās iestādēs 
piesakās AZP apstiprinājuma saņemšanai, pierāda, ka to darbinieki atbilst augstām 
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prasībām. Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo kvalitātes nodrošināšanas iniciatīvu.
Tomēr, viņaprāt, kritēriji ir pārāk neskaidri un ir jāprecizē.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzēji un lidostas izmantotāji, kas veic 
pašpakalpojumus, nodrošina, lai visi to 
darbinieki, kas iesaistīti apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu sniegšanā, tostarp 
vadības pārstāvji un pārraugi, regulāri 
izietu īpašu un periodisku apmācību, lai 
varētu veikt tiem uzticētos uzdevumus.

1. Apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzēji un lidostas izmantotāji, kas veic 
pašpakalpojumus, nodrošina, ka visi to 
darbinieki, kas iesaistīti apkalpošanas uz 
zemes pakalpojumu sniegšanā, tostarp 
vadības pārstāvji un pārraugi, regulāri iziet
īpašu un periodisku apmācību, lai varētu 
veikt tiem uzticētos uzdevumus.
Dalībvalstu uzraudzības iestādes ar 
piemērotiem līdzekļiem kontrolē 
apmācības standartu ievērošanu. Ja 
dalībvalsts kompetentās iestādes konstatē 
apmācības standartu pārkāpumu, citu 
pakalpojumu sniedzēju apstiprināšana 
jāpārtrauc, līdz atkal tiek sasniegts 
nepieciešamais standarts. Var norīkot 
papildu apmācības, kuru izmaksas sedz 
attiecīgie apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniedzēji un lidostas 
izmantotāji, kas veic pašpakalpojumus.

Or. de

Pamatojums

Ar 34. panta 1. punktu Komisija pamudinās apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzējus 
un izmantotājus, kas veic pašpakalpojumus, regulāri veikt savu darbinieku apmācības.
Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē šo ideju, taču gribētu to precizēt un formulē to noteikti 
kā saistības, uz ko attiecas kontrole.
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

2. Ikviens darbinieks, kas iesaistīts 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniegšanā, iziet vismaz divu dienu
apmācību, kas ir saistīta ar darbiniekam 
uzticētajiem pienākumiem. Ikviens 
darbinieks iziet atbilstošu apmācību, kad 
tas uzsāk jaunu darbu vai kad tam tiek 
uzticēts jauns pienākums.

2. Ikviens darbinieks, kas iesaistīts 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniegšanā, iziet teorētisku un praktisku 
pamatapmācību, kā arī apmācību, kura ir 
saistīta ar darbiniekam uzticētajiem 
pienākumiem un kuras ar vietu saistītās 
īpatnības un attiecīgo minimālo ilgumu 
nosaka dalībvalstu kompetentās iestādes 
sadarbībā ar attiecīgajiem lidostu vadības 
dienestiem. Praktiskā un teorētiskā 
profesionālā testa nokārtošana ir 
pierādījums tam, ka iegūtas attiecīgās 
prasmes un zināšanas, kas sniegtas 
apmācības laikā. Apmācības izmaksas 
pilnībā sedz darba devēji.
Ikviens darbinieks iziet atbilstošu 
apmācību, kad tas uzsāk jaunu darbu vai 
kad tam tiek uzticēts jauns pienākums.

Or. de

Pamatojums

Komisija izmanto 34. panta 2. punktu, lai noteiktu darbiniekiem par pienākumu apmeklēt 
apmācības. Atzinuma sagatavotājs precizē šo pienākumu. Viņam ir svarīgi, ka apmācības 
dienu skaitu nosaka nevis ES, bet gan atbilstoši reģionam. Ar testu jāpierāda, ka apmācības 
saturs ir sekmīgi apgūts. Turklāt skaidri jāparedz, ka apmācības apmaksā darba devēji.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Ja tas ir būtiski attiecībā uz konkrēto 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
darbību, apmācībā ietver vismaz šādus 
jautājumus:

3. Testu un apmācības īpašo saturu, kā 
arī to pienācīgu veikšanu nosaka, ieviešot 
attiecīgās dalībvalsts tiesību normas. Ja 
tas ir būtiski attiecībā uz konkrēto 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
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darbību, apmācībās un testos ietver vismaz 
šādus jautājumus:

Or. de

Pamatojums

Regulas 34. panta 3. punktā Komisija nosaka apmācības jomas. Tas ir vērtējams atzinīgi, jo 
tādējādi ir iespējams ieviest visā Eiropā vienotus standartus. Turklāt atzinuma sagatavotājam 
ir svarīgi, ka tiek nodrošināta pienācīga apmācību un testu veikšana, ieviešot attiecīgo 
dalībvalstu tiesību normas.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – n apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

n) ārkārtas pasākumi un neparedzētu 
gadījumu pārvaldība;

n) ārkārtas pasākumi, pirmās palīdzības 
sniegšanas apmācība un neparedzētu 
gadījumu pārvaldība;

Or. de

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts – pa apakšpunkts (jauns)

Komisijas priekšlikums Grozījums

pa) lidlauka sniegto pakalpojumu 
darbinieku aizsardzības pasākumi pret 
profesijai raksturīgu veselības 
apdraudējumu.

Or. de
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

1. Komisija ne vēlāk kā piecus gadus pēc 
dienas, no kuras sāk piemērot šo regulu, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.
Ziņojumā jo īpaši novērtē jebkādu būtisku
ietekmi uz apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu kvalitāti, nodarbinātību un 
darba apstākļiem. Ziņojumā iekļauj šādu
pamatrādītāju un kritēriju kopumu par 
lidostu izlasi:

1. Komisija ne vēlāk kā trīs gadus pēc 
dienas, no kuras sāk piemērot šo regulu, 
iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par šīs regulas īstenošanu.
Ziņojumā jo īpaši novērtē ietekmi uz 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
kvalitāti, nodarbinātību un darba 
apstākļiem. Ziņojumā izpēta šādus 
rādītājus un kritērijus:

Or. de

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

l) obligātie kvalitātes standarti 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
uzņēmumiem;

l) obligātie kvalitātes standarti 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
uzņēmumiem katrā Savienības lidostā 
attiecībā uz 11 pakalpojumu kategorijām;
saistības pārbaude starp lidlauku sniegto 
pakalpojumu izraisītajiem kavējumiem un 
minimālajiem kvalitātes standartiem;

Or. de

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

m) apmācības iezīmes; m) apmācības stāvoklis, pamatojoties uz 
34. panta 3. punkta a) līdz q) apakšpunktā 
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norādītajām jomām; saistības pārbaude 
starp AZP izraisītajiem kavējumiem un 
apmācības stāvokli;

Or. de

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

n) personāla pārcelšana un tās ietekme uz 
darbinieku aizsardzību;

n) personāla pārcelšana un tās ietekme uz 
darbinieku aizsardzību, jo īpaši pārcelto 
darbinieku skaits uzņēmuma īpašnieku 
maiņas gadījumā, darba attiecības 
brīvprātīgi pārtraukušo darbinieku skaits 
uzņēmuma īpašnieku maiņas gadījumā, 
pārcelto darbinieku algas samazinājuma 
vai palielinājuma apmērs; darba tiesas 
procesu skaits saistībā ar pārcelšanu; to 
darba attiecības brīvprātīgi pārtraukušo 
darbinieku skaits, kam piešķirti valsts 
sociālā nodrošinājuma sistēmu pabalsti;

Or. de

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
39. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

o) nodarbinātība un darba apstākļi 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sektorā.

o) nodarbinātība un darba apstākļi 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sektorā, jo īpaši atalgojuma un algas 
attīstība, salīdzinot ar apkalpošanas 
cenām, kā arī salīdzinot ar visu lidostas 
lidlauka sniegto pakalpojumu un katra 
apkalpošanas uz zemes pakalpojumu 
sniedzēja ražīguma palielināšanos.

Or. de
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Pamatojums

Ziņojums jāiesniedz jau pēc trim gadiem, lai laikus varētu konstatēt direktīvas negatīvo 
ietekmi. Ierobežojums uz „būtisku” ietekmi paver pārāk lielas interpretācijas iespējas.
Rādītāji jāprecizē, lai paskaidrotu saistību starp AZP un kavējumiem ar derīgiem datiem.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
39. pants – 3. punkts

Komisijas priekšlikums Grozījums

3. Uz šā ziņojuma pamata Komisija var 
izlemt, vai ir nepieciešams pārskatīt šo 
regulu.

3. Uz šā ziņojuma pamata Komisija ciešā 
sadarbībā ar Eiropas Parlamentu var 
izlemt, vai ir nepieciešams pārskatīt šo 
regulu.

Or. de

Pamatojums

Ar 39. panta 3. punktu Komisija mēģina noteikt ekskluzīvu lēmumu pieņemšanas kompetenci 
attiecībā uz nepieciešamību pārstrādāt regulu. Šajā jautājumu cieši jāiesaista Eiropas 
Parlaments.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas priekšlikums Grozījums

Neskarot šīs regulas piemērošanu un 
ievērojot citus Savienības tiesību aktu 
noteikumus, dalībvalstis var veikt 
vajadzīgos pasākumus darbinieku tiesību 
aizsardzības nodrošināšanai.

Dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek 
garantēts pienācīgs sociālās aizsardzības
līmenis apkalpošanas uz zemes 
pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma 
darbiniekiem. Ja dalībvalsts kompetentās 
iestādes konstatē aizsardzības trūkumus 
vai pārkāpumus, citu pakalpojumu 
sniedzēju apstiprināšana jāpārtrauc, līdz 
atkal tiek sasniegts piemērotais līmenis.

Or. de

Pamatojums

Atzinuma sagatavotājs vēlas precizēt pozitīvo, taču neskaidro Komisijas pieeju. EMPL 
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komitejai konkrēti jānosaka, kas uzrauga tiesību ievērošanu un kas jādara, konstatējot 
aizsardzības trūkumus. Šādā gadījumā darba ņēmēju aizsardzībai jābūt svarīgākai par 
papildu liberalizāciju, lai arī turpmāk nodrošinātu pašreizējo Eiropas aviācijas drošības 
līmeni. Šī vērtība ir svarīgāka par konkurences apsvērumiem.


