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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Na vypočutí vo výbore EMPL na tému služby pozemnej obsluhy, ktoré sa konalo 31. mája 
2012, sa zúčastnili zástupcovia odborov, prevádzkovateľov letísk, leteckých spoločností 
a Európskej komisie. Výsledky vypočutia sú zohľadnené v tomto stanovisku. 

Služby pozemnej obsluhy majú zásadný význam pre hladký priebeh letovej prevádzky. 
Existuje jedenásť kategórií služieb pozemnej obsluhy: 1) pozemná administratíva a dozor, 
2) obsluha cestujúcich, 3) obsluha batožiny, 4) obsluha nákladu a pošty, 5) obsluha rampy, 
6) lietadlové služby, 7) obsluha paliva a oleja, 8) údržba lietadiel, 9) letová prevádzka 
a administratíva posádky, 10) povrchová preprava a 11) zásobovacie služby. V súčasnosti je
povolené obmedziť prístup na trh v kategóriách 3, 4, 5 a 7. 

Význam služieb pozemnej obsluhy
Podľa údajov Európskej komisie sa celosvetový obrat v oblasti služieb pozemnej obsluhy 
pohybuje vo výške približne 50 mld. EUR1. Odhaduje sa, že toto odvetvie v Európe 
zamestnáva najmenej 60 000 ľudí2.  

Liberalizácia v roku 1996 a jej dôsledky
Spravodajca vypracoval stanoviská k službám pozemnej obsluhy v rokoch 1996 a 2008. 
V roku 1996 prijali Parlament a Rada smernicu 96/67/ES. Jej cieľom je otvoriť trh so 
službami pozemnej obsluhy a umožniť viac hospodárskej súťaže. V štúdii spoločnosti Ecorys, 
ktorú Komisia už viackrát citovala, sa dochádza k záveru, že „v dôsledku prvého otvorenia 
trhu sa situácia v oblasti pracovných miest stala neistejšou a počet krátkodobých zmlúv sa 
zvýšil“.3 Okrem toho polovica odborov v EÚ zdôraznila skutočnosť, že vývoj miezd v oblasti 
služieb pozemnej obsluhy zaostáva za infláciou aj za priemerným rastom miezd.4 Náklady 
na personál predstavujú približne 75 % výrobných nákladov na služby pozemnej obsluhy.
Podľa údajov Komisie došlo k značnému zníženiu nákladov u leteckých spoločností.5 V jej 
prípade predstavujú služby pozemnej obsluhy 5 až 12 % prevádzkových nákladov.6

Plány liberalizácie v roku 2012 zamerané na obmedzenie meškaní
Európska komisia predstavila 1. decembra 2012 návrh nariadenia o službách pozemnej 
obsluhy, ktoré má nahradiť smernicu 96/67/ES. Cieľom nariadenia je obmedziť meškania 
a zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných cestujúcim v leteckej doprave. V záujme dosiahnutia 
tohto cieľa chce Komisia trh so službami pozemnej obsluhy ďalej liberalizovať, a to tým, že 
vstup na trh povolí najmenej jednému ďalšiemu (tretiemu) nezávislému podniku pôsobiacemu 
v oblasti pozemnej obsluhy. 

Služby pozemnej obsluhy nie sú hlavnou príčinou meškaní 

                                               
1 Návrh nariadenia COM (2011)0824, dôvodová správa, s. 2.
2 Návrh nariadenia COM (2011)0824, dôvodová správa, s. 2.
3 Štúdia Ecorys, 21. december 2007: Sociálny vývoj v leteckej doprave EÚ: Štúdia o vývoji zamestnanosti, 
platov a pracovných podmienok v období 1997 – 2007, s. 56.
4Štúdia Ecorys, 21. december 2007: Sociálny vývoj v leteckej doprave EÚ: Štúdia o vývoji zamestnanosti, platov 
a pracovných podmienok v období 1997 – 2007, s. 56.
5 Správa Európskej komisie o službách pozemnej obsluhy z 24. januára 2007.
6 Návrh nariadenia COM (2011)0824, dôvodová správa, s. 2.
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Spravodajca rozhodne spochybňuje údaje Komisie, podľa ktorej sú príčinou troch zo štyroch 
meškaní práve služby pozemnej obsluhy. Má totiž k dispozícii informácie z nemeckých letísk, 
ktoré poukazujú na to, že služby pozemnej obsluhy spôsobujú meškania len vo veľmi malej, 
pomerne zanedbateľnej miere. Rozpätie sa pohybuje od 0,6 % do 4 %. 

Komisár pre dopravu Kallas v odpovedi na otázku na písomné zodpovedanie, ktorú mu 
položil spravodajca, uviedol, že „Komisia nemá k dispozícii údaje o meškaniach spôsobených 
službami pozemnej obsluhy, a to ani na úrovni EÚ, ani na úrovni členských štátov“. 
Spravodajca preto nesúhlasí s tým, že Komisia si za právny rámec pre svoje návrhy zvolila 
nariadenie. Domnieva sa totiž, že členským štátom sa tým odoberie nevyhnutná flexibilita 
v konaní. 

Odmietnutie liberalizácie
Spravodajca ďalšiu liberalizáciu rozhodne odmieta. Trh so službami pozemnej obsluhy už 
dosiahol vysokú úroveň produktivity. Optimalizácia procesov už z veľkej časti prebehla. 
Početní poskytovatelia služieb už dnes dosahujú len malé výnosy. 

Za týchto podmienok bude povolenie vstupu ďalších poskytovateľov služieb na trh znamenať, 
že v dôsledku zvýšeného tlaku na ceny sa znížia personálne náklady, čo bude mať 
v konečnom dôsledku priamy vplyv na samotných zamestnancov. Z výsledkov poslednej 
liberalizácie vyplýva, že sa tomu musí zabrániť. Je neprijateľné, aby mzdy v odvetví služieb 
pozemnej obsluhy ďalej klesali a aby sa trvalý pracovný pomer ešte viac nahrádzal 
krátkodobými pracovnými zmluvami. Pracovníci v službách pozemnej obsluhy nesú 
zodpovednosť za bezpečnosť leteckej dopravy, za technické aspekty bezpečnosti letu, ako aj 
za obranu pred teroristickými hrozbami.

Zvýšenie sociálneho tlaku na zamestnancov a ich vytlačenie do neistej situácie je v rozpore 
s bezpečnostnými záujmami obyvateľstva. Cesta k cieľu zlepšenia kvality nevedie cez 
mzdový dumping. Ohrozené by boli uplatňované normy, hladký priebeh prevádzky i vysoká 
motivácia pracovníkov. 

Záruka prevzatia pracovníkov
Komisia v článku 12 uvádza, že pracovníci v službách pozemnej obsluhy môžu získať záruku 
prevzatia a ochranné práva. Tým sa majú zmierniť následky ďalšej liberalizácie. Spravodajca 
tento prístup víta. Ak by však k liberalizácii aj napriek silnému nesúhlasu došlo, musí sa táto 
vágne formulovaná možnosť stať povinnosťou. Musia ju dopĺňať ďalekosiahle ochranné 
práva a zaručená musí byť maximálna miera kvality a bezpečnosti. Tieto požiadavky tvoria 
základ pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov spravodajcu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Existujú nejasnosti, či členské štáty 
môžu žiadať prevzatie pracovníkov na 
základe zmeny poskytovateľa služieb 
pozemnej obsluhy, ku ktorým je 
obmedzený prístup. Diskontinuita 
pracovníkov môže mať škodlivé účinky na 
kvalitu služieb pozemnej obsluhy. Je preto 
vhodné sprehľadniť pravidlá o prevzatí 
pracovníkov mimo rámca uplatňovania 
smernice 2001/23/ES o prevodoch 
podnikov a umožniť členským štátom 
zabezpečiť primerané podmienky 
zamestnania a pracovné podmienky pre 
zamestnancov.

(17) Zákonodarca by mal jednoznačne 
objasniť a zabezpečiť, aby členské štáty
zaviedli povinnosť prevzatia pracovníkov 
na základe zmeny poskytovateľa služieb 
pozemnej obsluhy, ku ktorým je 
obmedzený prístup. Diskontinuita 
pracovníkov môže mať škodlivé účinky na 
kvalitu služieb pozemnej obsluhy. Je preto 
naliehavo nevyhnutné sprehľadniť 
a v prípade potreby upraviť pravidlá 
o prevzatí pracovníkov mimo rámca 
uplatňovania smernice 2001/23/ES 
o prevodoch podnikov a umožniť členským 
štátom zabezpečiť primerané podmienky 
zamestnania a pracovné podmienky pre 
zamestnancov.

Or. de

Odôvodnenie

Právny stav s ohľadom na smernicu 2001/23/ES je nejasný, pretože Súdny dvor EÚ dospel 
napríklad k záveru, že ustanovenia nemeckého a talianskeho práva týkajúce sa ochrany 
pracovníkov pozemnej obsluhy pri zmene poskytovateľa služieb nie sú zlučiteľné so zmluvami 
EÚ1. Komisia by mala vynaložiť všetko úsilie potrebné na skutočné zabezpečenie práv 
na ochranu. Ak dôjde k liberalizácii, bolo by nečestné, ak by sa pracovníkom zo strany EÚ 
prisľúbila ochrana, ktorú nie je v konečnom dôsledku možné poskytnúť.

                                               

1 Poznámka pod èiarou: pozri rozsudok Súdneho dvora zo 14. júla 2005 – C-386/03, Komisia/Nemecko, body 26 
až 28, ako aj rozsudok Súdneho dvora z 9. decembra 2004 – C460-02, Komisia/Taliansko, body 31 a 32.



PE491.100v01-00 6/19 PA\904125SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) V odvetví náročnom na pracovnú silu, 
ako je pozemná obsluha, má neustály 
rozvoj a odborná príprava pracovníkov 
veľký vplyv na kvalitu služieb. Mali by sa 
preto ustanoviť minimálne požiadavky na
odbornú prípravu, aby sa zaistila kvalita 
prevádzky z hľadiska spoľahlivosti, 
odolnosti, bezpečnosti a bezpečnostnej 
ochrany a vytvorili rovnaké podmienky pre 
prevádzkovateľov.

(28) V odvetví náročnom na pracovnú silu, 
ako je pozemná obsluha, má neustály 
rozvoj a odborná príprava pracovníkov 
veľký vplyv na kvalitu služieb. Súčasné 
najvyššie normy v Únii by sa preto mali 
ustanoviť ako minimálne normy pre
odbornú prípravu všetkých pracovníkov 
v sektore služieb pozemnej obsluhy, aby sa 
zaistila kvalita prevádzky z hľadiska 
spoľahlivosti, odolnosti, bezpečnosti 
a bezpečnostnej ochrany a vytvorili 
rovnaké podmienky pre všetkých
prevádzkovateľov. Pokiaľ príslušné 
orgány v členskom štáte zistia, že 
minimálne normy neboli splnené, nemal 
by sa povoliť vstup žiadneho ďalšieho 
poskytovateľova služieb na trh, až kým sa 
opätovne nezabezpečí splnenie 
požadovanej normy. Tento postup by mal 
prispieť k zachovaniu bezpečnosti 
v európskej leteckej doprave. 

Or. de

Odôvodnenie
Spravodajca podporuje koncepciu vymedzenia minimálnych noriem. Mali by vychádzať 
z najvyšších noriem odbornej prípravy v EÚ, aby sa v rámci celej Európy zabezpečila 
maximálna kvalita služieb pozemnej dopravy. Túto oblasť by mali monitorovať orgány 
dohľadu v členských štátoch. Pokiaľ normy nie sú splnené, musí mať ochrana pracovníkov 
prednosť pred ďalšou liberalizáciou, aby sa zachovala súčasná úroveň bezpečnosti 
v európskej leteckej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Členské štáty by si mali ponechať (31) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
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právomoc zaistiť príslušnú úroveň 
sociálnej ochrany zamestnancov podniku, 
ktorí poskytujú služby pozemnej obsluhy.

sa pracovníkom podnikov, ktoré poskytujú 
služby pozemnej obsluhy, zaručila 
príslušná úroveň sociálnej ochrany. 
Pokiaľ príslušné orgány v členskom štáte 
zistia medzery v ochrane alebo porušenie 
predpisov, nemal by sa povoliť vstup
žiadneho ďalšieho poskytovateľa služieb 
na trh, až kým sa opätovne nedosiahne 
primeraná úroveň. Tento postup by mal 
prispieť k zachovaniu bezpečnosti 
v európskej leteckej doprave. 

Or. de

Odôvodnenie

Spravodajca chce pozitívny, avšak vágny postoj Komisie konkretizovať. Výbor EMPL by mal 
jasne stanoviť, kto dohliada na dodržiavanie práv a aké kroky sa musia prijať, ak sa objavia 
medzery v ochrane. Pre tento prípad musí mať ochrana pracovníkov prednosť pred ďalšou 
liberalizáciou, aby sa zachovala súčasná úroveň bezpečnosti v európskej leteckej doprave. 
Bezpečnosť musí mať prednosť pred úvahami o hospodárskej súťaži.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ po postupe výberu stanovenom v 
článkoch 7 až 10 poskytovateľ služieb 
pozemnej obsluhy uvedený v odseku 1 
príde o povolenie poskytovať tieto služby, 
členské štáty môžu od poskytovateľa 
(poskytovateľov) služieb pozemnej 
obsluhy, ktorí následne poskytujú tieto 
služby, vyžadovať, aby zamestnancom 
prijatým predtým na poskytovanie týchto 
služieb poskytol také práva, na aké by mali 
nárok v prípade prevodu v zmysle 
smernice Rady 2001/23/ES.

2. Pokiaľ po postupe výberu stanovenom 
v článkoch 7 až 10 poskytovateľ služieb 
pozemnej obsluhy uvedený v odseku 1 
príde o povolenie poskytovať tieto služby 
alebo pokiaľ poskytovateľ služby prestane 
poskytovať služby pozemnej obsluhy pre 
používateľa letiska alebo pokiaľ sa 
používateľ letiska vykonávajúci pozemnú 
obsluhu pre vlastnú potrebu rozhodne 
takúto obsluhu ukončiť, členské štáty 
musia od poskytovateľa (poskytovateľov) 
služieb pozemnej obsluhy alebo od 
používateľov letiska vykonávajúcich 
pozemnú obsluhu pre vlastnú potrebu, 
ktorí následne poskytujú tieto služby, 
vyžadovať, aby zamestnancom prijatým 
predtým na poskytovanie týchto služieb 
poskytli také práva, na aké by mali nárok 
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v prípade prevodu v zmysle smernice Rady 
2001/23/ES. Článok 4 ods. 1 pododsek 1 
druhá veta smernice 2001/23/ES sa 
nevzťahuje na prípady uvedené v prvej 
vete tohto odseku. Výpoveď 
z ekonomických, technických alebo 
organizačných dôvodov nie je prípustná.

Or. de

Odôvodnenie

Záruky prevzatia pracovníkov, ktoré Komisia navrhuje ako protihodnotu za liberalizáciu, 
musia byť záväzné a ďalekosiahle. Inak bude takáto protihodnota len klamným prísľubom. 
Okrem toho by sa mal článok 12 zjednodušiť, pričom by sa všetky tri prípady (keď 
poskytovateľ služby príde o licenciu alebo prestane poskytovať služby pozemnej obsluhy alebo 
keď sa používateľ letiska vykonávajúci pozemnú obsluhu pre vlastnú potrebu rozhodne takúto 
obsluhu ukončiť) mali spojiť v tomto druhom odseku. Tým sa môže článok 12 ods. 6 
a následne aj článok 12 ods. 7 a 8 vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty obmedzia uplatňovanie 
požiadavky uvedenej v odseku 2 na 
zamestnancov 
predchádzajúceho poskytovateľa 
zapojených do poskytovania služieb, na 
ktoré predchádzajúci poskytovateľ stratil
povolenie a ktorí dobrovoľne súhlasia 
s prevzatím zo strany nového 
poskytovateľa (poskytovateľov).

3. Členské štáty obmedzia uplatňovanie 
požiadavky uvedenej v odseku 2 na 
zamestnancov 
predchádzajúceho poskytovateľa 
zapojených do poskytovania služieb, na
ktoré predchádzajúci poskytovateľ stratil 
povolenie a ktorí dobrovoľne súhlasia 
s prevzatím zo strany nového 
poskytovateľa (poskytovateľov). Náklady 
spojené so sociálny plánom pre 
pracovníkov, ktorých pracovný pomer je 
ukončený, nesú používatelia letiska podľa 
ich podielu na doprave.

Or. de

Odôvodnenie

Sociálna ochrana pracovníkov, ktorú Komisia navrhuje ako protihodnotu za liberalizáciu, 
musí platiť aj pre skupinu pracovníkov, ktorých pracovný pomer sa končí. Mali by byť 
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chránení sociálnymi plánmi. Rozdelením nákladov medzi používateľov letiska by sa vytvoril 
stimul na to, aby sa podľa možnosti zabezpečilo prevzatie všetkých pracovníkov. Vysokej 
fluktuácii zamestnancov v službách pozemnej obsluhy by sa malo zamedziť, pretože ohrozuje 
bezpečnosť v európskej leteckej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty obmedzia požiadavku 
uvedenú v odseku 2 tak, aby bola úmerná 
objemu činnosti efektívne prevádzanej na 
iného poskytovateľa (poskytovateľov).

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Komisia sa v článku 12 ods. 4 usiluje oslabiť uplatňovanie smernice o prevodoch podnikov 
(2001/23/ES) prostredníctvom zavedenia výhrady úmernosti. Záruky prevzatia pracovníkov, 
ktoré Komisia navrhuje ako protihodnotu za liberalizáciu, musia byť záväzné a ďalekosiahle. 
Inak bude takáto protihodnota len klamným prísľubom. Spravodajca preto navrhuje 
uplatnenie tejto výhrady zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Pokiaľ členské štáty uložia požiadavku 
uvedenú v odseku 2, v súťažných 
podkladoch pre postup výberu uvedený 
v článkoch 7 až 10 sa uvedie zoznam 
dotknutých zamestnancov a zodpovedajúce 
informácie o ich zmluvných právach 
a podmienkach, za ktorých sa zamestnanci 
považujú za zapojených do poskytovania 
predmetných služieb.

5. V súťažných podkladoch pre postup 
výberu uvedený v článkoch 7 až 10 sa 
uvedie zoznam dotknutých zamestnancov 
a zodpovedajúce informácie o ich 
zmluvných právach a podmienkach, za 
ktorých sa zamestnanci považujú za 
zapojených do poskytovania predmetných 
služieb. 

Or. de
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Odôvodnenie

Komisia chce prostredníctvom článku 12 ods. 5 poskytnúť podnikom, ktoré majú záujem o 
prevzatie, informácie o zmluvnej štruktúre pracovníkov, avšak len v prípade, že sa 
pracovníkom poskytnú práva podľa smernice o prevodoch podnikov. Spravodajca sa 
zasadzuje za ďalekosiahlu sociálnu ochranu a zavedenie povinnosti prevzatia pracovníkov. 
Pri všetkých výzvach na predkladanie ponúk v oblasti služieb pozemnej obsluhy, ktoré 
podliehajú schváleniu, by sa preto mala uplatňovať požiadavka transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Ak poskytovateľ služieb pozemnej 
obsluhy prestane užívateľovi letiska 
poskytovať služby pozemnej obsluhy, 
ktoré predstavujú značnú časť činností 
pozemnej obsluhy tohto poskytovateľa v 
prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 
2, alebo ak sa užívateľ letiska 
vykonávajúci self-handling rozhodne self-
handling ukončiť, členské štáty môžu od 
poskytovateľa (poskytovateľov) služieb 
pozemnej obsluhy alebo užívateľa letiska 
vykonávajúceho self-handling, ktorí 
následne poskytujú tieto služby pozemnej 
obsluhy vyžadovať, aby zamestnancom 
prijatým predtým na poskytovanie týchto 
služieb poskytol také práva, na aké by 
mali nárok v prípade prevodu v zmysle 
smernice Rady 2001/23/ES.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Článok 12by sa mal zjednodušiť, pričom by sa všetky tri prípady (keď poskytovateľ služby 
príde o licenciu alebo prestane poskytovať služby pozemnej obsluhy alebo keď sa používateľ 
letiska vykonávajúci pozemnú obsluhu pre vlastnú potrebu rozhodne takúto obsluhu ukončiť) 
mali spojiť v druhom odseku článku 12. Článok 12 ods. 6 sa tým môže vypustiť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Členské štáty obmedzia uplatňovanie 
požiadavky podľa odseku 6 na 
zamestnancov predchádzajúceho 
poskytovateľa, ktorí sú zapojení do 
poskytovania služieb pozemnej obsluhy, 
poskytovanie ktorých predchádzajúci 
poskytovateľ ukončil a ktorí dobrovoľne 
súhlasia s prevzatím novým 
poskytovateľom (poskytovateľmi) alebo 
užívateľom letiska vykonávajúcim self 
handling.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Článok 12by sa mal zjednodušiť, pričom by sa všetky tri prípady (keď poskytovateľ služby 
príde o licenciu alebo prestane poskytovať služby pozemnej obsluhy alebo keď sa používateľ 
letiska vykonávajúci pozemnú obsluhu pre vlastnú potrebu rozhodne takúto obsluhu ukončiť) 
mali spojiť v druhom odseku článku 12. Článok 12 ods. 6, ako aj článok 12 ods. 7, ktorý je 
automaticky zohľadnený v článku 12 ods. 3, sa tým môžu vypustiť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Členské štáty obmedzia uplatňovanie 
požiadavky podľa odseku 6 na 
zamestnancov užívateľa letiska 
vykonávajúceho self-handling, ktorí sú 
zapojení do poskytovania služieb 
pozemnej obsluhy, pri ktorých sa užívateľ 
letiska vykonávajúci self-handling 
rozhodne ukončiť self-handling a ktorí 
dobrovoľne súhlasia s prevzatím novým 
poskytovateľom (poskytovateľmi) alebo 
užívateľom letiska vykonávajúcim self-

vypúšťa sa
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handling

Or. de

Odôvodnenie

Článok 12by sa mal zjednodušiť, pričom by sa všetky tri prípady (keď poskytovateľ služby 
príde o licenciu alebo prestane poskytovať služby pozemnej obsluhy alebo keď sa používateľ 
letiska vykonávajúci pozemnú obsluhu pre vlastnú potrebu rozhodne takúto obsluhu ukončiť) 
mali spojiť v druhom odseku článku 12. Článok 12 ods. 6, ako aj článok 12 ods. 7 a 8, ktorý je 
automaticky zohľadnený v článku 12 ods. 3, sa tým môžu vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Členské štáty obmedzia uplatňovanie 
požiadavky uvedenej v odseku 6, tak aby 
bola úmerná objemu činností efektívne 
prevádzaných na iného poskytovateľa 
alebo užívateľa letiska vykonávajúceho 
self-handling.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Komisia sa v článku 12 ods. 9 usiluje oslabiť uplatňovanie smernice o prevodoch podnikov 
(2001/23/ES) prostredníctvom zavedenia výhrady úmernosti. Záruky prevzatia pracovníkov, 
ktoré Komisia navrhuje ako protihodnotu za liberalizáciu, musia byť záväzné a ďalekosiahle. 
Inak bude takáto protihodnota len klamným prísľubom. Spravodajca preto navrhuje 
uplatnenie tejto výhrady zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podnik, ktorý žiada o povolenie, preukáže, 
že jeho zamestnanci majú kvalifikáciu, 
odborné skúsenosti a počet odpracovaných 
rokov potrebných na vykonávanie činnosti, 

Podnik, ktorý žiada o povolenie, preukáže, 
že jeho zamestnanci majú kvalifikáciu, 
odborné skúsenosti a počet odpracovaných 
rokov potrebných na vykonávanie činnosti, 
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o ktoré žiada. o ktoré žiada. Príslušní prevádzkovatelia 
letiska vypracujú kvalifikácie, odborné 
skúsenosti a služobný vek s ohľadom na 
jednotlivé miesta a príslušné orgány 
v členských štátoch ich vymedzia 
a kontrolujú.

Or. de

Odôvodnenie

S cieľom zaručiť primeranú úroveň kvalifikácie musia podniky, ktoré u povoľujúcich orgánov 
v členských štátoch žiadajú o povolenie služieb pozemnej obsluhy, preukázať, že ich 
pracovníci spĺňajú najprísnejšie požiadavky. Spravodajca víta túto iniciatívu zameranú na 
zaručenie kvality. Dané kritériá však považuje za vágne, a preto sa musia konkretizovať. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poskytovatelia služieb pozemnej 
obsluhy a užívatelia letiska vykonávajúci 
self-handling zaistia, aby sa všetci ich 
zamestnanci zapojení do poskytovania 
služieb pozemnej obsluhy vrátane 
riadiacich pracovníkov a pracovníkov 
dozoru pravidelne zúčastňovali osobitnej a 
opakovanej odbornej prípravy, aby mohli 
plniť úlohy, ktoré sú im uložené.

1. Poskytovatelia služieb pozemnej 
obsluhy a užívatelia letiska vykonávajúci 
pozemnú obsluhu pre vlastnú potrebu
zaistia, aby sa všetci ich zamestnanci 
zapojení do poskytovania služieb pozemnej 
obsluhy vrátane riadiacich pracovníkov a 
pracovníkov dozoru pravidelne 
zúčastňovali osobitnej a opakovanej 
odbornej prípravy, aby mohli plniť úlohy, 
ktoré sú im uložené. Orgány členských 
štátov pôsobiace v oblasti dohľadu 
vlastnými prostriedkami kontrolujú 
dodržiavanie noriem odbornej prípravy. 
Pokiaľ príslušné orgány v členskom štáte 
zistia, že normy odbornej prípravy neboli 
splnené, nesmie sa povoliť vstup žiadneho 
ďalšieho poskytovateľova služieb na trh, 
až kým sa opätovne nezabezpečí splnenie 
požadovanej normy. Nariadiť sa môže 
obnovovanie kvalifikácie na náklady 
príslušného poskytovateľa služieb 
pozemnej obsluhy a používateľa letiska 
vykonávajúceho pozemnú obsluhu pre 
vlastnú potrebu.
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Or. de

Odôvodnenie

Prostredníctvom článku 34 ods. 1 sa Komisia usiluje nabádať poskytovateľov služieb 
pozemnej obsluhy a používateľov letiska vykonávajúcich pozemnú obsluhu pre vlastnú 
potrebu k tomu, aby pravidelne organizovali kurzy odbornej prípravy svojich pracovníkov. 
Spravodajca túto myšlienku víta, chcel by však skonkretizovať, a preto ju formuluje 
jednoznačne ako povinnosť s výhradou kontroly. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý zamestnanec zapojený do 
poskytovania služieb pozemnej obsluhy sa 
zúčastňuje odbornej prípravy v trvaní 
najmenej dvoch dní súvisiacej s úlohami, 
ktoré sú mu uložené. Každý zamestnanec 
sa zúčastní príslušnej odbornej prípravy, 
keď nastupuje na nové pracovné miesto, 
alebo keď sa mu pridelí nová úloha.

2. Každý zamestnanec zapojený do 
poskytovania služieb pozemnej obsluhy sa 
zúčastňuje na teoretickej a praktickej 
základnej odbornej príprave, ako aj na
odbornej príprave súvisiacej s úlohami, 
ktoré sú mu uložené, pričom príslušné 
orgány v členských štátoch spolu 
s príslušnými prevádzkovateľmi letiska 
určia miestne špecifiká a minimálnu 
dĺžku trvania. Absolvovanie praktického 
a teoretického odborného testu je 
dôkazom, že pracovník počas odbornej 
prípravy nadobudol príslušné schopnosti 
a znalosti. Náklady na odbornú prípravu 
v plnej miere nesú zamestnávatelia. 
Každý zamestnanec sa zúčastní príslušnej 
odbornej prípravy, keď nastupuje na nové 
pracovné miesto, alebo keď sa mu pridelí 
nová úloha.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia používa článok 34 ods. 2 na to, aby pracovníkom uložila povinnosť navštevovať 
kurzy odbornej prípravy. Spravodajca chce túto povinnosť konkretizovať. Považuje za 
dôležité, aby počet dní odbornej prípravy nebol stanovený na úrovni EÚ, ale na úrovni 
regiónu podľa jeho špecifík. Testy by mali preukázať, že obsah odbornej prípravy bol úspešne 
zvládnutý. Okrem toho sa musí jasne stanoviť, že náklady na kurzy odbornej prípravy nesú 
zamestnávatelia.  
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odborná príprava pre činnosť 
predmetných služieb pozemnej obsluhy 
v prípade potreby musí zahŕňať 
prinajmenšom: 

3. Špecifický obsah testov a kurzov, ako aj 
ich riadna realizácia sa upravia prijatím 
vnútroštátnych ustanovení v členských 
štátoch. Odborná príprava a testy pre 
činnosť predmetných služieb pozemnej 
obsluhy v prípade potreby musia zahŕňať 
prinajmenšom: 

Or. de

Odôvodnenie

Komisia v článku 34 ods. 3 stanovuje príslušné oblasti odbornej prípravy. Treba to privítať, 
keďže sa tým na celoeurópskej úrovni umožní uplatňovanie jednotných noriem. Spravodajca 
okrem toho považuje za dôležité, aby sa v členských štátoch zaistilo riadne vykonávanie 
odbornej prípravy a testov prostredníctvom zavedenia vnútroštátnych predpisov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

n) núdzové opatrenia a riadenie 
mimoriadnych udalostí; 

n) núdzové opatrenia, kurz prvej pomoci a 
riadenie mimoriadnych udalostí;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3 – písmeno pa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

pa) opatrenia zamerané na ochranu 
pracovníkov služieb pozemnej obsluhy 
pred ohrozením ich zdravia, ktoré je často 
spojené s výkonom ich práce.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade o vykonávaní tohto 
nariadenia najneskôr do 5 rokov od dátumu 
uplatňovania tohto nariadenia. V tejto 
správe sa zhodnotí najmä každý významný
vplyv na kvalitu služieb pozemnej obsluhy, 
podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky. Správa obsahuje tento súbor 
ukazovateľov a kritérií pre vzorku letísk: 

1. Komisia predloží správu Európskemu 
parlamentu a Rade o vykonávaní tohto 
nariadenia najneskôr do troch rokov od 
dátumu uplatňovania tohto nariadenia.. V 
tejto správe sa zhodnotí najmä vplyv na 
kvalitu služieb pozemnej obsluhy, 
podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky. V správe sa skúmajú tieto 
ukazovatele a kritériá:

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) minimálne normy kvality pre podniky 
poskytujúce služby pozemnej obsluhy; 

l) minimálne normy kvality pre podniky 
poskytujúce služby pozemnej obsluhy na 
každom z letísk Únie pre 11 kategórií 
služieb; preskúmanie súvislosti medzi 
meškaniami vzniknutými v dôsledku 
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služieb pozemnej obsluhy a minimálnymi 
normami kvality;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(m) hlavné body odbornej prípravy; (m) situácia v oblasti odbornej prípravy 
podľa oblastí uvedených v článku 34 ods. 
3 písm. a) až q); preskúmanie súvislosti 
medzi meškaniami vzniknutými 
v dôsledku služieb pozemnej obsluhy a 
odbornou prípravou;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

n) presun zamestnancov a jeho vplyv na 
ich ochranu; 

n) presun zamestnancov a jeho vplyv na 
ich ochranu, najmä počet presunutých 
pracovníkov v prípade prevodu podniku, 
počet pracovníkov, ktorí dobrovoľne 
ukončili pracovný pomer v prípade 
prevodu podniku, rozsah zníženia alebo 
zvýšenia mzdy presunutých pracovníkov; 
počet konaní pred pracovným súdom 
v súvislosti s presunom; počet 
pracovníkov, ktorí dobrovoľne ukončili 
pracovný pomer a sú odkázaní na 
vnútroštátne systémy sociálneho 
zabezpečenia;

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

o) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky v sektore pozemnej obsluhy.

o) podmienky zamestnania a pracovné 
podmienky v sektore pozemnej obsluhy, 
najmä vývoj platov a odmeňovania 
v porovnaní s vývojom cien za obsluhu, 
ako aj v porovnaní s vývojom produktivity 
celkových služieb pozemnej obsluhy na 
letisku a jednotlivých poskytovateľov 
služieb pozemnej obsluhy.

Or. de

Odôvodnenie

Správa by sa mala predložiť už po troch rokoch, aby bolo možné včas rozpoznať negatívne 
vplyvy tohto nariadenia. Obmedzenie len na „významný“ vplyv otvára príliš veľký priestor na 
rôzne interpretácie. Ukazovatele sa musia spresniť, aby sa platnými údajmi objasnili 
súvislosti medzi službami pozemnej obsluhy a meškaniami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na základe tejto správy Komisia môže 
rozhodnúť o potrebe revízie tohto 
nariadenia.

3. Na základe tejto správy Komisia môže 
v úzkej spolupráci s Európskym 
parlamentom rozhodnúť o potrebe revízie 
tohto nariadenia.

Or. de

Odôvodnenie

Prostredníctvom článku 39 ods. 3 sa Komisia usiluje stanoviť výhradnú rozhodovaciu 
právomoc, pokiaľ ide o potrebu revízie tohto nariadenia. Do riešenia tejto otázky však musí 
byť Európsky parlament úzko zapojený.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie 
tohto nariadenia a s výhradou ostatných 
ustanovení právnych predpisov Únie, 
môžu členské štáty prijať potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ochrany práv 
pracovníkov.

Členské štáty zabezpečujú, aby sa 
pracovníkom podnikov, ktoré poskytujú 
služby pozemnej obsluhy, zaručila 
príslušná úroveň sociálnej ochrany. 
Pokiaľ príslušné orgány v členskom štáte 
zistia medzery v ochrane alebo porušenie 
predpisov, nesmie sa povoliť vstup 
žiadneho ďalšieho poskytovateľa služieb 
na trh, až kým sa opätovne nedosiahne 
primeraná úroveň.

Or. de

Odôvodnenie

Spravodajca chce pozitívny, avšak vágny postoj Komisie konkretizovať. Výbor EMPL by mal 
jasne stanoviť, kto dohliada na dodržiavanie práv a aké kroky sa musia prijať, ak sa objavia 
medzery v ochrane. Pre tento prípad musí mať ochrana pracovníkov prednosť pred ďalšou 
liberalizáciou, aby sa zachovala súčasná úroveň bezpečnosti v európskej leteckej doprave. 
Bezpečnosť má prednosť pred úvahami o hospodárskej súťaži.


