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KORTFATTAD MOTIVERING

Vid EMPL-utskottets utfrågning om marktjänster den 31 maj 2012 deltog företrädare för 
fackföreningar, flygplatsoperatörer, flygbolag och Europeiska kommissionen. Resultaten har 
beaktats i detta betänkande. 

Marktjänster har stor betydelse för en välfungerande flygverksamhet.  Det finns elva 
kategorier av marktjänster: (1) administrativa marktjänster och övervakning, (2) 
passagerarhantering, (3) bagagehantering, (4) gods- och posthantering, (5) ramptjänster, (6) 
luftfartygstjänster, (7) påfyllning av bränsle och olja, (8) luftfartygsunderhåll, (9) 
flygverksamhet och besättningsadministration, (10) marktransport och (11) catering. I 
kategorierna 3, 4, 5 och 7 får marknadstillträde för närvarande inskränkas.  

Marktjänsternas betydelse
Enligt uppgifter från kommissionen uppgår intäkterna för marktjänster globalt till runt 
50 miljarder euro1. Sektorn beräknas enligt kommissionen sysselsätta minst 60 000 personer i 
Europa2.

Liberaliseringen 1996 och dess följder
Föredraganden utarbetade 1996 och 2008 yttranden om marktjänster. 1996 antog 
Europaparlamentet och rådet direktiv 96/67/EG. Målet med det direktivet är att öppna 
marknaden för marktjänster och tillåta större konkurrens. Den av kommissionen flitigt 
citerade Ecorys-studien kommer med slutsatsen att den första marknadsöppningen har skapat 
osäkrare arbetstillfällen och fler korttidsanställningar3. Dessutom har hälften av 
fackföreningarna i EU framhållit att löneutvecklingen för marktjänster ligger under 
inflationen och de genomsnittliga löneökningarna4. Personalkostnader svarar för runt 75 % av 
marktjänsternas produktionskostnader. Enligt uppgifter från kommissionen har kostnaderna 
för flygbolagen minskat betydligt5. Kostnaden kopplad till marktjänster motsvarar 5–12 % av 
flygbolagens driftskostnader6.

Liberaliseringsplaner 2012 för att minska förseningarna
Den 1 december 2011 lade kommissionen fram sitt förslag till förordning om marktjänster, 
som ska ersätta direktiv 96/67/EG. Syftet med förordningen är att minska förseningarna och 
förbättra tjänsternas kvalitet till förmån för flygpassagerarna. För att uppnå detta mål vill 
kommissionen liberalisera marknaden för marktjänster ytterligare genom att minst ytterligare 
ett, oberoende, hanteringsföretag kan få godkännande i egenskap av tredje part. 

Marktjänster ingen stor anledning till förseningar  
Föredraganden tillbakavisar bestämt kommissionens uppgifter om att tre av fyra förseningar 
skulle orsakas av marktjänster. Åtminstone för tyska flygplatser har föredraganden 

                                               
1 Förslag till förordning, COM(2011)0824, motiveringsdelen, s. 2.
2 Förslag till förordning, COM(2011)0824, motiveringsdelen, s. 2.
3 Ecorys-studie, 21 december 2007: Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997–2007, s. 56.4Ecorys-studie, 21 december 2007: Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997–2007, s. 56.
5 Kommissionens rapport om marktjänster av den 24 januari 2007.
6 Förslag till förordning, COM(2011)0824, motiveringsdelen, s. 2.
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vederhäftiga uppgifter som visar att andelen förseningar som orsakas av marktjänster är 
ytterst liten, på vissa håll försumbar, och pendlar mellan 0,6 % och 4 %. 

I ett svar på en skriftlig fråga från föredraganden har kommissionsledamoten Kallas klargjort 
att kommissionen inte har några uppgifter om förseningar som specifikt kan tillskrivas 
marktjänster, vare sig på EU- eller på medlemsstatsnivå. Mot denna bakgrund är 
föredraganden kritisk till att kommissionen har valt en förordning som rättslig ram för sina 
förslag. På så vis berövas medlemsstaterna det nödvändiga manöverutrymmet. 

Liberalisering avvisas
Föredraganden avvisar bestämt ytterligare liberalisering. Marknaden för marktjänster har 
redan nått en hög produktivitetsnivå. Optimeringen av processerna är till största delen 
avslutad. Många leverantörer skördar redan i dag endast blygsamma vinster. 

Under dessa förutsättningar kommer ett godkännande av fler leverantörer att leda till ökat 
pristryck, som slår direkt mot de anställda genom sänkta personalkostnader. Resultaten av den 
senaste liberaliseringen visar att detta måste förhindras. Det är inte acceptabelt att lönerna 
inom marktjänster sjunker ytterligare och att ännu fler fasta anställningar omvandlas till 
visstidsanställningar. Markpersonalen är ansvarig för luftfartssäkerheten och upprätthållandet 
av den tekniska flygsäkerheten, men även för att avvärja terrorrisker.       

Det strider mot befolkningens säkerhetsintressen att öka det sociala trycket på de anställda 
och tvinga in dem i otrygga arbetsförhållanden. Målet att höja kvaliteten uppnås inte via 
lönedumpning. Detta undergräver befintliga standarder, en välfungerande drift och de 
anställdas motivation. 

Övertagandegarantier
Kommissionen föreskriver i artikel 12 att markpersonal kan få övertagandegarantier och 
skyddsrättigheter. På så vis ska följderna av ytterligare liberalisering mildras. Föredraganden 
välkomnar denna ansats. Skulle det trots det starka motståndet ändå ske en liberalisering 
måste emellertid denna vaga möjlighet förvandlas till skyldighet! Detta måste genomföras 
med långtgående skyddsrättigheter och maximal kvalitets- och säkerhetsnivå. Dessa krav är 
själva grunden i föredragandens ändringsförslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för transport och turism att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Tvetydighet råder om huruvida
medlemsstater kan kräva övertagande av 

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

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

Or. de

Motivering

Rättsläget beträffande direktiv 2001/23/EG är oklart, eftersom EU-domstolen exempelvis har 
ansett att skyddsbestämmelser för markpersonal vid leverantörsbyte i tysk och italiensk rätt är 
oförenliga med EU-fördragen1. Kommissionen bör göra allt för att se till att 
skyddsrättigheterna faktiskt garanteras. Skulle det ske en liberalisering vore det svekfullt att 
från EU:s sida som kompensation ställa i utsikt ett personalskydd som i slutändan inte kan 
garanteras.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten. Därför bör de högsta 
tillgängliga standarderna i unionen 
fastställas som minimistandarder för 
utbildning av alla som arbetar med 
marktjänster, för att säkerställa kvaliteten 
för verksamheten i fråga om tillförlitlighet, 
motståndskraft, skydd och säkerhet och för 
att skapa lika villkor för operatörerna. Om 

                                               
1 Fotnot: se EU-domstolens dom av den 14 juli 2005, C-386/03, Europeiska kommissionen mot 
Förbundsrepubliken Tyskland, punkterna 26–28, samt EU-domstolens dom av den 9 december 2004, C-460/02, 
Europeiska kommissionen mot Italienska republiken, punkterna 31–32.
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de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaten slår fast att 
minimistandarderna underskrids bör inga 
nya leverantörer kunna godkännas förrän 
den erforderliga standarden åter har 
uppnåtts. Med detta förfarande bör 
säkerheten i den europeiska luftfarten 
upprätthållas. 

Or. de

Motivering

Fastställande av minimistandarder är något som föredraganden ställer sig bakom. De bör 
motsvara den högsta utbildningsnivån i EU för att garantera maximal kvalitet på 
marktjänsterna över hela Europa. Detta bör övervakas av medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter. Om standarderna underskrids måste arbetstagarskyddet ha företräde 
framför ytterligare liberaliseringar för att den nuvarande säkerhetsnivån i den europeiska 
luftfarten ska kunna garanteras även framgent. 

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(31) Medlemsstaterna bör se till att socialt 
skydd garanteras i adekvat omfattning för 
personalen i de företag som tillhandahåller 
marktjänster. Om de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaten 
konstaterar luckor i skyddet eller 
överträdelser bör inga nya leverantörer 
kunna godkännas förrän adekvat nivå 
åter har uppnåtts. Med detta förfarande 
bör säkerheten i den europeiska luftfarten 
upprätthållas. 

Or. de

Motivering

Föredraganden vill konkretisera kommissionens positiva men vaga ansats. EMPL-utskottet 
bör konkret ange vem som ska kontrollera att rättigheterna respekteras och vad som ska ske 
om det finns luckor i skyddet. I sådana fall måste arbetstagarskyddet ha företräde framför 
ytterligare liberaliseringar för att den nuvarande säkerhetsnivån i den europeiska luftfarten 
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ska kunna garanteras även framgent. Dessa värden måste väga tyngre än konkurrensmässiga 
överväganden. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

De övertagandegarantier som kommissionen ställer i utsikt för arbetstagare som 
kompensation för liberaliseringar måste vara bindande och långtgående, annars blir 
kompensationen bara ett bländverk. Dessutom bör artikel 12 förenklas genom att samtliga tre 
fall (leverantören förlorar sitt tillstånd, leverantören upphör med marktjänster och en 
egenhanteringsutövande flygplatsanvändare upphör med marktjänster) behandlas gemensamt 
i punkt 2. Därigenom kan artikel 12.6 utgå, och med den även artikel 12.7 och 12.8.
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Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 2 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster för vilka den föregående 
leverantören förlorat tillståndet, och som 
frivilligt accepterar att anställas av den nya 
leverantören (leverantörerna). En social 
handlingsplan för de arbetstagare som 
slutar ska bekostas av 
flygplatsanvändarna i proportion till 
deras trafikandel. 

Or. de

Motivering

Det sociala skydd som kommissionen ställer i utsikt för arbetstagare som kompensation för 
liberaliseringar måste även gälla dem som slutar. Dessa bör skyddas av sociala 
handlingsplaner. Genom att kostnaderna fördelas på flygplatsanvändarna skapas incitament 
att om möjligt ta över samtliga anställda. En stor personalomsättning inom marktjänster bör 
undvikas, då detta riskerar säkerheten i den europeiska luftfarten.  

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de
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Motivering

I artikel 12.4 försöker kommissionen urholka tillämpningen av direktivet om 
företagsöverlåtelser (2001/23/EG) genom att införa ett proportionalitetskrav. De 
övertagandegarantier som kommissionen ställer i utsikt för arbetstagare som kompensation 
för liberaliseringar måste vara bindande och långtgående, annars blir kompensationen bara 
ett bländverk. Därför önskar föredraganden att detta krav utgår.  

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. I de anbudsdokument för 
urvalsförfarandet som fastställs i 
artiklarna 7–10 ska den berörda personalen 
förtecknas och relevant information ges 
om arbetstagarnas avtalsenliga rättigheter, 
och de villkor på vilka arbetstagarna anses 
vara knutna till tjänsterna i fråga. 

Or. de

Motivering

I artikel 12.5 vill kommissionen ge företag som är intresserade av ett övertagande inblick i 
personalens avtalsstruktur, dock bara om personalen garanteras de rättigheter som anges i 
direktivet om företagsöverlåtelser. Föredraganden pläderar för ett långtgående socialskydd 
och en skyldighet att ta över personalen. Därför bör principen om insyn tillämpas på alla 
anbudsförfaranden för marktjänster där godkännandena är begränsade. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med att till en flygplatsanvändare 
leverera marktjänster som utgör en 
betydande del av leverantörens 
marktjänster i fall som inte omfattas av 
punkt 2 eller om en flygplatsanvändare 

utgår
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som utövar egenhantering upphör med 
egenhanteringen, får medlemsstaterna 
kräva att den eller de leverantörer av 
marktjänster som därefter tillhandahåller 
dessa tjänster beviljar den personal som 
tidigare var anställd för att tillhandahålla 
dessa tjänster de rättigheter som de skulle 
ha haft rätt till om det hade funnits en 
överlåtelse i enlighet med rådets direktiv 
2001/23/EG.

Or. de

Motivering

Artikel 12 bör förenklas genom att samtliga tre fall (leverantören förlorar sitt tillstånd, 
leverantören upphör med marktjänster och en egenhanteringsutövande flygplatsanvändare 
upphör med marktjänster) behandlas i punkt 2 i den artikeln. Därigenom kan artikel 12.6 
utgå.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 12 bör förenklas genom att samtliga tre fall (leverantören förlorar sitt tillstånd, 
leverantören upphör med marktjänster och en egenhanteringsutövande flygplatsanvändare 
upphör med marktjänster) behandlas i punkt 2 i den artikeln. Därigenom kan artikel 12.6 
utgå, liksom artikel 12.7, eftersom denna automatiskt tas upp genom artikel 12.3. 
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Artikel 12 bör förenklas genom att samtliga tre fall (leverantören förlorar sitt tillstånd, 
leverantören upphör med marktjänster och en egenhanteringsutövande flygplatsanvändare 
upphör med marktjänster) behandlas i punkt 2 i den artikeln. Därigenom kan artikel 12.6 
utgå, liksom artikel 12.7 och 12.8, eftersom dessa automatiskt tas upp genom artikel 12.3.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de
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Motivering

I artikel 12.9 försöker kommissionen urholka tillämpningen av direktivet om 
företagsöverlåtelser (2001/23/EG) genom att införa ett proportionalitetskrav. De 
övertagandegarantier som kommissionen ställer i utsikt för arbetstagare som kompensation 
för liberaliseringar måste vara bindande och långtgående, annars blir kompensationen bara 
ett bländverk. Därför önskar föredraganden att detta krav utgår.  

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet 
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om. 
Kvalifikationer, yrkeserfarenhet och 
tjänstgöringstid ska tas fram av de 
berörda flygplatsoperatörerna på 
respektive ställe samt fastställas och 
kontrolleras av de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

För att säkra kvalifikationsnivån måste företag som hos medlemsstaternas godkännande 
myndigheter ansöker om godkännande att utföra marktjänster bevisa att deras personal 
motsvarar högt ställda krav. Föredraganden välkomnar denna kvalitetssäkring, men anser att 
kriterierna är för vaga och måste konkretiseras. 

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

marktjänster, inbegripet ledning av 
personal och chefer, regelbundet genomgår 
specifik och återkommande utbildning för 
att de ska kunna utföra sina tilldelade 
arbetsuppgifter. Medlemsstaternas 
tillsynsmyndigheter ska med lämpliga 
medel kontrollera att 
utbildningsstandarderna uppfylls. Om de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
slår fast att utbildningsstandarderna 
underskrids får inga nya leverantörer 
godkännas förrän den erforderliga 
standarden åter har uppnåtts. 
Fortbildning kan anordnas på bekostnad 
av berörda leverantörer av marktjänster 
och egenhanteringsutövande 
flygplatsanvändare.

Or. de

Motivering

Genom artikel 34.1 vill kommissionen få leverantörer av marktjänster och 
egenhanteringsutövande flygplatsanvändare att anordna regelbunden utbildning för sin 
personal. Föredraganden välkomnar idén men vill konkretisera den och utformar den som en 
uttalad skyldighet med kontrollkrav. 

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Varje anställd som är inblandad i 
tillhandahållandet av marktjänster ska 
genomgå en teoretisk och praktisk 
grundutbildning samt en utbildning som 
är relevant för arbetsuppgifterna som den 
anställde tilldelats; medlemsstaternas 
behöriga myndigheter ska i samarbete 
med de berörda flygplatsoperatörerna 
fastställa de platsspecifika särdragen och 
utbildningens minimilängd.
Godkännande i ett praktiskt och ett 
teoretiskt prov ska tjäna som bevis för att 
den anställde har förvärvat de relevanta 
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färdigheter och kunskaper som lärts ut 
under utbildningen. Utbildningen ska i 
sin helhet bekostas av arbetsgivaren. 
Varje anställd ska genomgå relevant 
utbildning när denne börjar på ett nytt 
arbete eller när en ny arbetsuppgift tilldelas 
den anställde.

Or. de

Motivering

Kommissionen använder artikel 34.2 för att göra det obligatoriskt för anställda att gå en 
utbildning. Föredraganden vill konkretisera denna skyldighet. Det är viktigt att antalet 
utbildningsdagar inte bestäms av EU utan regionalt. Att utbildningsinnehållet förmedlats med 
framgång ska bevisas med hjälp av prov. Vidare måste det regleras klart och tydligt att 
utbildningen bekostas av arbetsgivarna.  

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Vilket innehåll proven och 
utbildningarna ska ha och hur de ska 
genomföras ska fastställas genom 
nationella föreskrifter i medlemsstaterna.  
När så är relevant för den aktuella 
verksamheten med marktjänster ska 
utbildningarna och proven minst omfatta 

Or. de

Motivering

I artikel 34.3 fastställer kommissionen utbildningsområdena. Detta är ett välkommet steg, 
eftersom enhetliga standarder på så vis kan gälla i hela Europa. Föredraganden anser det 
dessutom viktigt att utbildningarna och proven genomförs på ett korrekt sätt med hjälp av 
nationella föreskrifter i medlemsstaterna. 
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Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 3 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) nödåtgärder och beredskapshantering, (n) nödåtgärder, första hjälpen-utbildning
och beredskapshantering,

Or. de

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(pa) skyddsåtgärder mot hälsofaror som 
är typiska för personer som arbetar med 
marktjänster,

Or. de

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(l) Lägsta kvalitetsstandarder för 
marktjänstföretag. 

(l) Lägsta kvalitetsstandarder för 
marktjänstföretag på varje flygplats i 
unionen för de elva tjänstekategorierna; 
kontroll av sambandet mellan förseningar 
orsakade av marktjänster och lägsta 
kvalitetsstandarder.

Or. de

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Utbildningens innehåll. (m) Utbildningssituationen, med hjälp av 
de områden som anges i artikel 34.3 a–q; 
kontroll av sambandet mellan förseningar 
orsakade av marktjänster och 
utbildningssituationen.

Or. de

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(n) Överföring av personal och dess 
konsekvenser för de anställdas skydd, 
särskilt antalet arbetstagare som överförts 
vid företagsöverlåtelse, antalet 
arbetstagare som slutat frivilligt vid 
företagsöverlåtelse samt storleken på de 
överförda arbetstagarnas lönesänkningar 
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eller lönehöjningar; antalet förfaranden 
som inletts vid arbetsdomstolar i samband 
med överföringar; antalet arbetstagare 
som slutat frivilligt och som är beroende 
av utbetalningar från nationella system 
för social trygghet.

Or. de

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) Anställnings- och arbetsvillkor inom 
marktjänstsektorn.

(o) Anställnings- och arbetsvillkor inom 
marktjänstsektorn, särskilt lönernas 
utveckling i förhållande till 
hanteringskostnadernas utveckling samt i 
förhållande till produktivitetsutvecklingen 
för samtliga marktjänster på flygplatsen 
och för de enskilda leverantörerna av 
marktjänster.

Or. de

Motivering

Rapporten bör läggas fram redan efter tre år, så att negativa konsekvenser av förordningen 
kan upptäckas på ett tidigt stadium.  En begränsning till ”betydande” konsekvenser ger ett 
alltför stort tolkningsutrymme. Indikatorerna måste preciseras så att samband mellan 
marktjänster och förseningar kan tydliggöras med vederhäftiga data. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Utifrån denna rapport kan kommissionen 
besluta om denna förordning behöver ses 
över.

3. Utifrån denna rapport kan 
kommissionen, i nära samarbete med 
Europaparlamentet, besluta om huruvida 
denna förordning behöver ses över.
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Or. de

Motivering

Genom artikel 39.3 försöker kommissionen ge sig själv exklusiv behörighet att besluta om 
huruvida förordningen måste omarbetas. I denna fråga måste Europaparlamentet bli nära 
involverat.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att socialt 
skydd garanteras i adekvat omfattning för 
personalen i de företag som 
tillhandahåller marktjänster. Om de 
behöriga myndigheterna i medlemsstaten 
konstaterar luckor i skyddet eller 
överträdelser får inga nya leverantörer 
godkännas förrän adekvat nivå åter har 
uppnåtts.

Or. de

Motivering

Föredraganden vill konkretisera kommissionens positiva men vaga ansats. EMPL-utskottet 
bör konkret ange vem som ska kontrollera att rättigheterna respekteras och vad som ska ske 
om det finns luckor i skyddet. I sådana fall måste arbetstagarskyddet ha företräde framför 
ytterligare liberaliseringar för att den nuvarande säkerhetsnivån i den europeiska luftfarten 
ska kunna garanteras även framgent. Dessa värden väger tyngre än konkurrensmässiga 
överväganden. 


