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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 1 декември 2011 г. Европейската комисия публикува предложението си за регламент 
относно наземните услуги на летищата на Съюза. 

Секторът на наземното обслужване отдавна очакваше предложението на Комисията, 
което да увеличи ефективността и цялостното качество на наземните услуги чрез по-
нататъшно отваряне на пазара.  Макар предложението да представлява значително 
подобрение на сегашната законодателна рамка, все още е необходимо да се отдели 
внимание на някои важни въпроси, за да се гарантира ефективно отваряне на пазара, 
основано на последователност, прозрачност и подобрени услуги както за ползвателите 
на летището, така и за пътниците.

Увеличаване на избора на решения за наземното обслужване на летищата на ЕС 

В предложението си Комисията увеличава задължението за минимален брой трети 
лица, доставчици на определени важни наземни услуги (обработка на багажи, перонно 
обслужване, зареждане с гориво и масло, обработка на товари и пощенско обслужване), 
от два на три доставчика на летищата с повече от 5 милиона пътници и предвижда 
възможността всяка авиокомпания да се обслужва сама, което ще позволи по-голям 
избор и ще допринесе за подобряването на цялостното качество на наземните услуги на 
европейските летища. 

Предложението на Комисията е важна крачка в правилната посока към отварянето на 
пазара за наземни услуги. 

Ето защо докладчикът подкрепя идеята минималният брой доставчици на летищата с 
повече от 5 милиона пътници годишно да бъде три. По отношение на тези летища 
докладчикът не вижда необходимост от по-нататъшно ограничаване на достъпа за 
доставчици на наземни услуги, както предлага Комисията в член 14 за летища със 
специфични ограничения. 

Докладчикът приветства въвеждането на взаимно признаване на одобренията от други 
държави членки, което е основен принцип на свободното движение, и следователно на 
вътрешния пазар. Като цяло процедурата за издаване на одобрения е прозрачна и 
недискриминационна и на практика не може да намалява достъпа до пазара или 
свободата на самообслужване до степен под предвидената в настоящия регламент. 

Балансирана либерализация на пазара на наземни услуги на ЕС

Отварянето на пазара на наземни услуги следва обаче да бъде балансирано. Наземното 
обслужване е много конкурентна и изискваща сериозни капиталовложения дейност с 
високи постоянни разходи за персонал и оборудване. След отварянето на пазара на 
наземни услуги авиокомпаниите успяват постоянно да намаляват таксите за 
обслужване. Като резултат през последните десет години в европейския сектор на 
наземното обслужване се наблюдава намаляване на печалбата въпреки бързия растеж 
на броя пътници на територията на ЕС.
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Пълното отваряне на пазара би изложило на допълнителен натиск сектора, който на 
свой ред би бил принуден да намали разходите за персонал. Това би довело до натиск в 
посока надолу върху заплащането, намаляване на сигурността за работните места и на 
обучението на персонала и нарастване на заетостта с намалено работно време и 
временната заетост.

По-нататъшно подобрение на търговете – необходимост от повече гъвкавост

Докладчикът признава, че предложението на Комисията въвежда подобрения на 
търговете чрез по-подробни условия за процедурата за подбор и чрез увеличаване на 
максималната продължителност на срока за избор на доставчик за определени важни 
наземни услуги до десет години. Според докладчика максималната продължителност 
следва да бъде гарантирана за всички наземни услуги и да не се ограничава до 
изключенията, предвидени в член 14 от предложението. 

С цел допускане на по-голяма гъвкавост за доставчиците на услуги и по-специално 
предоставяне на по-добър достъп на МСП, докладчикът предлага да се предостави 
възможност на възложителя да разделя наземните услуги в обособени позиции и да 
организира отделна тръжна процедура за всяка обособена позиция. За да не се 
подкопава достъпът до пазара на наземни услуги е важно да се насърчават откритите 
търгове; ето защо докладчикът предлага да се въведе задължение за възложителя в 
случай, когато търгът не е успешен, да обяви нов търг в рамките на фиксиран срок от 
дванайсет месеца. 

Докладчикът подчертава, че неуспешно проведен търг в продължение на ограничен 
период, през който друг доставчик на наземни услуги е спрял дейността си преди 
предвидения срок, следва да се счита за де факто монопол, който дава основание на 
държавите членки да регулират цените на тези наземни услуги, както предлага 
Комисията, докато пазарът юридически все още се счита за отворен. 

Централизирана инфраструктура и пояснения във връзка с таксите

За да се гарантира прозрачност и възможност за планиране за ползвателите на 
летището, важно е да се обезпечи обща и прозрачна система за определяне на таксите 
за централизираните инфраструктури и инсталации на летищата. Докладчикът предлага 
освен това управляващият орган да бъде задължен да включва в информацията, 
предоставяна на Комитета на ползвателите на летището и на предприятията, прогнози 
за състоянието на летищата по отношение на таксите за наземно обслужване, ръста на 
трафика и предложените инвестиции в инфраструктурата. 

За да се избегне ситуация, при която се повдигат неоснователни възражение само и 
само за да се отложи налагането на такса, важно е летищните органи да могат да си 
възстановяват таксите за времето, през което възражението е било разглеждано. Ако 
решение относно размерите на таксите за наземно обслужване бъде отнесено до 
независимия надзорен орган съгласно параграф 6 от настоящия член, то не поражда 
действие, докато независимият надзорен орган не разгледа въпроса. Ако независимият 
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надзорен орган е съгласен с решението на управляващия орган на инфраструктурата 
относно размера на таксите за наземно обслужване, таксите могат да бъдат начислени 
от момента на първоначалното вземане на решението.

Координиране на дейности

За да се засили координиращата роля на управляващия орган на летището, летищният 
оператор е оправомощен да налага правилата за поведение.  Докладчикът подчертава, 
че управляващият орган на летището следва да носи отговорност за правилното 
координиране на дейностите по наземно обслужване на своето летище. 

Използване на стандарти

Докладчикът се обявява в подкрепа на въвеждането на минимални стандарти за 
летищни услуги, което ще подобри обслужването и ще допринесе за функционирането 
на летищата. Важно е минималните стандарти да спазват изискванията за безопасност, 
договореностите и системите за управление на летищата, посочени в Регламент (ЕО) № 
216/2008 относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване . Освен 
това докладчикът въвежда задължение за доставчиците на наземни услуги за 
установяване и прилагане на система за управление на безопасността, което следва да 
подкрепи налагането на минималните стандарти за качество. Също така летищният 
оператор е оправомощен да налага минималните стандарти за качество. 

Заключение

Докладчикът подчертава, че отварянето на пазара за наземни услуги в ЕС следва да 
бъде балансирано, тъй като пълната либерализация би могла да доведе до висока 
степен на нестабилност, защото все повече доставчици на наземно обслужване биха 
били принудени да напуснат бизнеса. Предприятията за наземно обслужване са 
гръбнакът на въздушния транспорт и един нестабилен пазар за наземни услуги би довел 
до повтарящи се смущения по европейските летища и до значителни съкращения. В 
дългосрочен план обаче пълната либерализация вероятно ще доведе до 
общоевропейски олигопол на малкото останали предприятия за наземно обслужване. 
Подобен олигопол би бил в противоречие с интересите на авиокомпаниите, работещите 
на летищата и пътниците и би имал отрицателно отражение върху конкуренцията, 
растежа и работните места. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1
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Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се осигури правилното и 
гладко функциониране на операциите 
по въздушния транспорт на летищата, 
да се гарантира безопасността и 
сигурността в летищните сгради, както 
и да бъде опазвана околната среда и да 
се осигури спазване на приложимите 
социални разпоредби и правила, 
предоставянето на наземни услуги 
следва да бъде предмет на 
съответстващо одобрение. Като се има 
предвид, че в момента в повечето 
държави членки съществуват системи за 
одобряване на предоставянето на 
наземни услуги, но тези системи са 
много различни, трябва да бъде 
въведена хармонизирана система за 
одобрение.

(18) С цел да се осигури правилното и 
гладко функциониране на операциите 
по въздушния транспорт на летищата, 
да се гарантира безопасността и 
сигурността в летищните сгради, както 
и да бъде опазвана околната среда и да 
се осигури спазване на приложимите 
социални разпоредби и правила и 
представителни колективни трудови 
договори, предоставянето на наземни 
услуги следва да бъде предмет на 
съответстващо одобрение. Като се има 
предвид, че в момента в повечето 
държави членки съществуват системи за 
одобряване на предоставянето на 
наземни услуги, но тези системи са 
много различни, трябва да бъде 
въведена хармонизирана система за 
одобрение.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Летищата следва да бъдат 
призовани да приложат ключови 
показатели за изпълнение, за да 
илюстрират резултатността на 
наземното обслужване, което води до 
по-голяма ефективност и в крайна 
сметка до бързо и качествено 
обслужване за пътниците.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) Тъй като една от основните 
цели на наземното обслужване в 
европейските летища е да се подобри 
качеството на обслужването в полза 
на авиокомпаниите, настоящият 
регламент трябва особено да 
спомогне за подобряване качеството 
на обработката на багажи.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Възлагането на подизпълнители
увеличава гъвкавостта на доставчиците 
на наземни услуги. Въпреки това 
възлагането на подизпълнители и на по-
следващи подизпълнители може да 
доведе до недостиг на капацитет и да 
има отрицателно въздействие върху 
безопасността и сигурността.
Следователно възлагането на 
подизпълнители трябва да бъде 
ограничено, а правилата за възлагане на 
подизпълнители — изяснени.

(29) Възлагането на подизпълнители
може да увеличи гъвкавостта на 
доставчиците на наземни услуги.
Въпреки това възлагането на 
подизпълнители и на по-следващи 
подизпълнители може да доведе до 
недостиг на капацитет и да има 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и сигурността.
Следователно възлагането на 
подизпълнители трябва да бъде 
ограничено, а правилата за възлагане на 
подизпълнители — изяснени. В 
приложното поле на настоящия 
регламент възлагането на 
подизпълнители не следва никога да 
води до влошаване на условията на 
труд, безопасността и сигурността.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 31 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Тъй като хората с увреждания 
често изпитват проблеми със 
средствата за защита, настоящият 
регламент спазва разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно 
правата на хората с увреждания и на 
хората с ограничена подвижност при 
пътувания с въздушен транспорт.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 31 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) При все че правата на хората с 
увреждания и на хората с ограничена 
подвижност при пътувания с 
въздушен транспорт са уредени в 
Регламент (ЕО) № 1107/2006, 
настоящият регламент насърчава по-
голямо сътрудничество между, от 
една страна, лицата, предоставящи 
помощ на хората с увреждания или на 
хората с намалена подвижност, и от 
друга страна на лицата, обслужващи 
оборудването за оказване помощ на 
пътниците, включително 
медицинските устройства.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко засегнато летище създава 
комитет, съставен от представители на 
ползвателите на летището или на 
организациите, представляващи 
ползвателите на летището („Комитет на 

Всяко засегнато летище създава, по 
искане на ползвателите на 
летището, комитет, съставен от 
представители на ползвателите на 
летището или на организациите, 
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ползвателите на летището“). представляващи ползвателите на 
летището („Комитет на ползвателите на 
летището“).

Обосновка

На някои отделни летища, поради липсата на сериозни проблеми или сфери на 
неразбирателство, представителите са престанали да посещават събранията на 
създадените комитети на ползвателите на летището. Ето защо не следва да има 
задължение за създаването на такъв комитет, ако няма искания за това от 
ползвателите. Освен това на по-малките регионални летища създаването и 
управлението на Комитет на ползвателите може да доведе до нарастване на 
административната и финансовата тежест.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче не ограничават 
този брой под двама доставчици за 
всяка категория наземно обслужване 
или, за летищата, чийто годишен 
трафик е бил не по-малко от 
5 милиона превозени пътници или 
100 000 тона товари поне през 
предходните три години — под 
трима доставчици за всяка категория 
наземно обслужване.

Държавите членки обаче не ограничават 
този брой под двама доставчици за 
всяка категория наземно обслужване, 
при условие, че те са избрани въз 
основа на относими, обективни, 
прозрачни и недискриминационни 
критерии.

За летищата, чийто годишен трафик 
е бил не по-малко от 5 милиона 
превозени пътници или 100 000 тона 
товари поне през предходните три 
години, Европейската комисия 
преценява дали са налице основателни 
причини за увеличаване на броя на 
доставчиците на наземно обслужване 
до трима и на това основание 
отправя препоръки до националните 
надзорни органи, които вземат 
решение в качеството си на 
независими регулатори дали 
европейските, националните или 
регионалните особености изискват 
подобно увеличаване на броя на 
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доставчиците за всяка категория 
наземно обслужване, при условие, че 
те са избрани въз основа на относими, 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии.
Най-късно две години след датата, 
посочена в член 46, параграф 2, 
Комисията оценява въздействието на 
настоящия регламент върху пазара на 
наземни услуги на ЕС, като включва и 
специална оценка на въздействието 
му върху правата на работниците. 
Комисията представя заключенията 
си в доклад до Европейския парламент 
и до Съвета. По целесъобразност 
докладът се придружава от 
законодателно предложение за 
изменение на настоящия регламент.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато броят на одобрените 
доставчици е ограничен съгласно 
параграф 2, държавите членки не могат 
да пречат на ползвател на летище, 
независимо каква част от летището му е 
разпределена, да има ефективен избор 
при условията, посочени в параграфи 2 
и 3, по отношение на всяка категория 
наземно обслужване, която е обект на 
ограничение, между поне.

4. Когато броят на одобрените 
доставчици е ограничен съгласно 
параграф 2, държавите членки не могат 
да пречат на ползвател на летище, 
независимо каква част от летището му е 
разпределена, да има ефективен избор 
при условията, посочени в параграфи 2 
и 3, по отношение на всяка категория 
наземно обслужване, която е обект на 
ограничение, между поне.

двама доставчици на наземно 
обслужване, или

– двама доставчици на наземно 
обслужване.

– трима доставчици на наземно 
обслужване за летищата, чийто 
годишен трафик е бил не по-малко от 
5 милиона превозени пътници или 
100 000 тона товари поне през 
предходните три години.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Доставчиците, които имат 
разрешение да предоставят наземно 
обслужване на летища, на които техният 
брой е ограничен съгласно член 6 или 
член 14, се избират в съответствие с 
прозрачна, открита и 
недискриминационна тръжна 
процедура. 

1. Доставчиците, които имат 
разрешение да предоставят наземно 
обслужване на летища, на които техният 
брой е ограничен съгласно член 6 или 
член 14, се избират в съответствие с 
прозрачна и недискриминационна 
тръжна процедура, открита за всички 
заинтересовани страни, съгласно 
разпоредбите на Директива 
2004/17/EО относно координиране на 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност 
във водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги.
Възложителят може да раздели тези 
наземни услуги на отделни обособени 
позиции и да организира отделна 
тръжна процедура за всяка позиция.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След като е уведомила Комисията, 
засегнатата държава членка може да 
включи в тръжните спецификации 
задължение за извършване на 
обществена услуга от страна на 
доставчиците на наземно обслужване по 
отношение на летищата, обслужващи 
периферни или развиващи се региони, 
които са част от територията на 
държавата членка, в които доставчиците 
не са склонни да предоставят наземно 
обслужване без публична подкрепа (т.е. 
изключителни права или 

4. След като е информирала Комисията, 
и при спазване на правилата на Съюза 
за държавните помощи засегнатата 
държава членка може да включи в 
тръжните спецификации задължение за 
извършване на обществена услуга от 
страна на доставчиците на наземно 
обслужване по отношение на летищата, 
обслужващи периферни или развиващи 
се региони, които са част от територията 
на държавата членка, в които 
доставчиците не са склонни да 
предоставят наземно обслужване без 
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компенсационни плащания), но където 
летищата са от жизненоважно значение 
за засегнатата държава членка по 
отношение на достъпността. 
Настоящата разпоредба не засяга 
правилата на ЕС за държавните 
помощи.

публична подкрепа (т.е. изключителни 
права или компенсационни плащания), 
но където летищата са от жизненоважно 
значение за засегнатата държава членка 
по отношение на достъпността.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Ако по време на тръжната 
процедура не е събран достатъчен 
брой доставчици съгласно член 6, в 
срок от 12 месеца след края на 
предходната тръжна процедура 
възлагащият орган започва нова 
тръжна процедура. Възлагащият 
орган може, след консултации с 
Комитета на ползвателите на 
летището, да удължи този срок най-
много до 36 месеца.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ниво на качество на операциите, 
оценено въз основа на представително 
разписание на полетите, в това число, 
когато е уместно, ефективно използване 
на персонала и оборудването, краен 
срок за приемане на багажи и товари, 
срокове за доставка на багажи и товари 
и максимални срокове за междуполетно 
обслужване;

б) ниво на качество на операциите, 
оценено въз основа на представително 
разписание на полетите, в това число,
когато е уместно, ефективно използване 
на персонала и оборудването, краен 
срок за приемане на багажи и товари, 
срокове за доставка на багажи и товари, 
способност да се обезпечи сигурна и 
отговорна обработка на багажи и 
оборудване и максимални срокове за 
междуполетно обслужване;
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) адекватност на човешките ресурси от 
гледна точка на опит на работниците и 
адекватност на програмата за 
обучение/квалификация;

(г) адекватност на човешките ресурси от 
гледна точка на опит и надеждност на 
работниците и адекватност на 
програмата за обучение/квалификация;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) резултати, характеризиращи се с 
иновативност.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3 – буква ж б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) осигуряване на справедливи 
условия за работниците и 
служителите, по-специално относно 
възнаграждението и условията на 
труд

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На доставчиците на наземно 1. На доставчиците на наземно 
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обслужване се предоставя разрешение 
за минимален период от седем години и 
максимален период от десет години, 
освен в случаите на освобождавания 
от откриването за самообслужване и 
наземно обслужване на трети 
страни, предвидени в член 14, 
параграф 1. Точният период, за който се 
предоставя разрешение на 
доставчиците, и датата за започване на 
операциите се посочват ясно в поканата 
за участие в търг.

обслужване се предоставя разрешение 
за минимален период от седем години и 
максимален период от десет години.
Точният период, за който се предоставя 
разрешение на доставчиците, и датата за 
започване на операциите се посочват 
ясно в поканата за участие в търг.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато доставчикът на наземни 
услуги прекрати дейността си преди 
края на срока, за който е получил 
разрешение, доставчикът се заменя въз 
основа на процедурата за подбор, 
описана в членове 7, 8, 9 и в настоящия 
член. Всеки доставчик, който 
прекратява дейността си, уведомява за 
това съответния възлагащ орган с 
достатъчен срок на предизвестие преди 
възнамеряваното прекратяване на 
дейността, но най-малко шест месеца 
преди да напусне летището. На 
доставчика могат да бъдат наложени 
финансови санкции, ако не уведоми 
възлагащия орган с достатъчен срок 
на предизвестие, освен ако доставчикът 
може да се позове на непреодолима 
сила.

4. Когато доставчикът на наземни 
услуги прекрати дейността си преди 
края на срока, за който е получил 
разрешение, доставчикът се заменя въз 
основа на процедурата за подбор, 
описана в членове 7, 8, 9 и в настоящия 
член. Всеки доставчик, който 
прекратява дейността си, уведомява за 
това съответния възлагащ орган най-
малко шест месеца преди да напусне 
летището. На доставчика могат да бъдат 
наложени финансови санкции, ако не 
уведоми възлагащия орган поне шест 
месеца предварително, освен ако 
доставчикът може да се позове на 
непреодолима сила.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 5 - алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата членка не може да 
намери доставчик на наземно 
обслужване за този ограничен период 
от време, тя регулира цените на 
онези услуги, за които съществува 
временен монопол, докато друг 
доставчик на наземно обслужване 
започне да предоставя услуги по 
наземно обслужване на летището.

заличава се

Обосновка

Предлаганото регулиране на цените в случай на временен де факто монопол няма 
правно основание, защото пазарът все още се смята за отворен. Цените, установени 
между оператор и негов клиент, са резултат от търговско споразумение, съдържащо 
чувствителна информация, която не може да бъде разкривана. Подобно регулиране не 
може да бъде наложено на търговски пазар. Това би довело до нарушаване на 
конкуренцията по отношение на потенциални конкуренти.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато държава членка налага 
посоченото в параграф 2 изискване, в 
тръжната документация за процедурата 
за подбор, установена в членове 7—10, 
се включва списък на засегнатия 
персонал и се посочват съответните 
подробности относно договорните права 
на работниците и служителите и 
условията, при които те се смятат за 
свързани с въпросните услуги.

5. В тръжната документация за 
процедурата за подбор, установена в 
членове 7—10 се включва списък на 
засегнатия персонал и се посочват 
съответните подробности относно 
договорните права на работниците и 
служителите и условията, при които те 
се смятат за свързани с въпросните 
услуги.

Обосновка

Хармонизацията на социалните условия в рамките на единния пазар е ключово условие 
за избягване на дискриминационни практики. Пазарът на наземни услуги е много 
нестабилен и операторите могат да се сменят с всяка нова тръжна процедура. Това 
води до значителна несигурност за персонала, който може да бъде изложен на 
правилата и социалните условия на новия оператор или дори съкратен. Ето защо е 
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задължително да се гарантира по-добра приемственост при условията на труд.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки ограничават 
изискването по параграф 6 до 
работниците и служителите на 
предишния доставчик, които са заети в 
предоставянето на услуги по наземно 
обслужване, чието извършване се 
прекратява от предишния доставчик, и 
които доброволно приемат да бъдат 
наети от новия доставчик(ци) или 
самообслужващ се ползвател на 
летището.

7. Държавите членки ограничават 
изискването по параграф 6 до 
работниците и служителите на 
предишния доставчик, които са заети в 
предоставянето на услуги по наземно 
обслужване, чието извършване се 
прекратява от предишния доставчик, и 
които се съгласяват да бъдат наети от 
новия доставчик(ци) или 
самообслужващ се ползвател на 
летището.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато специфични ограничения на
наличното пространство или
капацитет на дадено летище,
произтичащи по-специално от 
претоварването и степента на 
използване на площта, правят 
невъзможно отварянето на пазара и/или 
извършването на самообслужване в 
степента, предвидена в настоящия 
регламент, съответната държава членка 
може да реши:

1. Когато наличното пространство или
капацитетът на дадено летище са 
толкова ограничени, че правят 
невъзможно отварянето на пазара и/или 
извършването на самообслужване в 
степента, предвидена в настоящия 
регламент, съответната държава членка 
може да реши:

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 - буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да ограничи до един или двама 
доставчици една или повече 
категории наземно обслужване, 
посочени в член 6, параграф 2, за 
летищата, чийто годишен трафик е 
не по-малко от 5 милиона превозени 
пътници или 100 000 тона товари 
годишно, при което в случай на 
ограничение до двама доставчици се 
прилага член 6, параграф 3;

заличава се

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управляващият орган на летището 
организира процедура за консултация 
по прилагането на настоящия регламент 
между управляващия орган на 
летището, Комитета на ползвателите на 
летището и предприятията, 
предоставящи наземно обслужване. 
Тази консултация обхваща, inter alia, 
цената на услугите по наземно
обслужване, за които е предоставено 
освобождаване съгласно член 14, 
параграф 1, букви б) и в), и 
организацията на предоставянето на 
посочените услуги. Консултационната 
среща се провежда поне веднъж 
годишно. Управляващият орган на 
летището изготвя протокол на срещата, 
който се изпраща на Комисията по 
нейно искане.

Управляващият орган на летището 
организира процедура за консултация 
по прилагането на настоящия регламент 
между управляващия орган на 
летището, Комитета на ползвателите на 
летището и предприятията, 
предоставящи наземно обслужване. 
Тази консултация обхваща, inter alia, 
цената на услугите по наземно 
обслужване, за които е предоставено 
освобождаване съгласно член 14, 
параграф 1, букви б) и в), и 
организацията на предоставянето на 
посочените услуги. Консултационната 
среща се провежда поне веднъж 
годишно. По тяхно искане 
представители на персонала и на 
синдикатите присъстват на тези 
срещи като наблюдатели. 
Управляващият орган на летището 
изготвя протокол на срещата, който се 
изпраща на Комисията по нейно искане.

Изменение 25
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Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На летища, чийто годишен трафик 
е бил не по-малко от 2 милиона 
превозени пътници или 50 000 тона 
товари в продължение на поне три 
последователни години, нито едно 
предприятие няма право да предоставя 
услуги по наземно обслужване, било 
като доставчик на наземно обслужване 
или като самообслужващ се ползвател, 
освен когато е получило съответното 
одобрение. Предприятие, което отговаря 
на изискванията на настоящата глава, 
има право да получи одобрение.

1. Нито едно предприятие няма право да 
предоставя услуги по наземно 
обслужване, било като доставчик на 
наземно обслужване, подизпълнител
или като самообслужващ се ползвател, 
освен когато е получило съответното 
одобрение. Предприятие, което отговаря 
на изискванията на настоящата глава, 
има право да получи одобрение.

Обосновка

Подобно изискване отразява общата позиция, приета от три от четиримата 
социални партньори (летища, профсъюзи и независими доставчици на наземно 
обслужване) през април 2011 г. Следва обаче да бъде изяснено, че то се прилага по 
отношение на всяко предприятие, включително подизпълнителите. Освен това не е 
оправдано това изискване да се ограничава само до по-големите летища.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на оценката, посочена в 
параграф 1, всеки кандидат представя 
заверения си счетоводен отчет за двете 
предходни финансови години.

3. За целите на оценката, посочена в 
параграф 1, всеки кандидат представя 
заверения си счетоводен отчет за двете
предходни финансови години.
Одобряващият орган определя в какъв 
формат да бъде представена 
документацията.

Обосновка

Поради факта, че съществуват много различни модели на осчетоводяване на 
разходите и счетоводно отчитане, по-специално във въздухоплавателния сектор, на 
одобряващия орган следва да се даде възможност да определи в какъв формат да бъде 
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представена документацията с цел да се улесни възможността за сравнение.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) изисквания към квалификацията на 
персонала и съответните изисквания за 
обучение и план за обучение;

г) изисквания към квалификацията на 
персонала, съответните изисквания за 
обучение и план за обучение и 
процедури за предотвратяване на 
произшествия и наранявания.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Процедурата за издаване на 
одобрения е прозрачна и 
недискриминационна и не може на 
практика да намалява достъпа до 
пазара или свободата на 
самообслужване до степен под 
предвидената в настоящия 
регламент.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комитетът на ползвателите на 
летището не е съгласен с решението на 
управляващия орган на летището да 
бъде или да не бъде централизирана 
дадена инфраструктура или със 
степента на централизация, той може да 
поиска независимият надзорен орган на 

5. Когато Комитетът на ползвателите на 
летището не е съгласен с решението на 
управляващия орган на летището да 
бъде или да не бъде централизирана 
дадена инфраструктура или със 
степента на централизация, той може да 
поиска независимият надзорен орган на 
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съответната държава членка да реши 
дали съответната инфраструктура 
следва да бъде централизирана или не 
и до каква степен.

съответната държава членка да разгледа 
обосновката на решението, взето от 
управляващия орган на летището.

Обосновка

Предложеният регламент се позовава на Директивата на ЕС за летищните такси 
2009/12/ЕО. Следователно изискванията следва да са синхронизирани с принципите и 
разпоредбите на директивата. В този контекст ролята на надзорния орган следва да 
бъде ограничена: да проверява обосновката на решението и да се произнася за 
валидността му.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква д а) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ea) да) прогнози за състоянието на 
летището по отношение на таксите 
за наземно обслужване, ръста на 
трафика и предложените 
инвестиции в инфраструктура;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Когато използването на други 
летищни инсталации освен тези, 
определени като централизирана 
инфраструктура, подлежи на 
заплащане на такса, последната се 
определя въз основа на относими, 
обективни, прозрачни и 
недискриминационни критерии. 
Държавите членки са свободни да 
разрешават на управляващия орган на 
летищна мрежа, съгласно 
определението в Директива 
2009/12/ЕО, да прилага обща и 
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прозрачна система на таксуване.

Обосновка

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD).
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако решение относно размерите на 
таксите бъде отнесено за решаване от 
независимия надзорен орган в 
съответствие с параграф 6 от настоящия 
член, прилага се процедурата по член 6 
от Директива 2009/12/EО.

7. Ако решение относно размерите на 
таксите бъде отнесено за решаване от 
независимия надзорен орган в 
съответствие с параграф 6 от настоящия 
член, то не поражда действие, докато 
независимият надзорен орган не 
разгледа въпроса. Ако независимият 
надзорен орган е съгласен с решението 
на управляващия орган на 
инфраструктурата относно размера 
на таксите за наземно обслужване, 
таксите могат да бъдат начислени 
от момента на първоначалното 
вземане на решението.

Обосновка

За да се избегне ситуация, при която се повдигат неоснователни възражение само и 
само за да се отложи налагането на такса, важно е летищните органи да могат да 
си възстановяват таксите за времето, през което възражението е било разглеждано.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган на летището 
отговаря за добрата координация на 
дейностите по наземно обслужване на 
летището, за което отговаря. Като 
наземен координатор, управляващият 
орган на летището гарантира по-
специално, че операциите на
доставчиците на наземно обслужване и 
самообслужващите се ползватели на 
летището са в съответствие с правилата 
за поведение на летището, определени в 
член 31.

1. Управляващият орган на летището 
отговаря за добрата координация на 
дейностите по наземно обслужване на 
летището, за което отговаря. Като 
наземен координатор, управляващият 
орган на летището гарантира, че 
доставчиците на наземно обслужване и 
самообслужващите се ползватели на 
летището са в съответствие с правилата 
за поведение на летището, определени в 
член 31.

Управляващият орган е оправомощен 
да приема мерки, за да наложи 
правилата за поведение. Тези мерки са 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни.

Обосновка

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управляващият орган на летището 
отговаря за добрата координация на 
дейностите по наземно обслужване на 
летището, за което отговаря. Като 
наземен координатор, управляващият 
орган на летището гарантира по-
специално, че операциите на 
доставчиците на наземно обслужване и 

1. Управляващият орган на летището 
отговаря за добрата координация на 
дейностите по наземно обслужване на 
летището, за което отговаря. Като 
наземен координатор, управляващият 
орган на летището гарантира по-
специално, че операциите на 
доставчиците на наземно обслужване и 
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самообслужващите се ползватели на 
летището са в съответствие с правилата 
за поведение на летището, определени в 
член 31. 

самообслужващите се ползватели на 
летището са в съответствие с правилата 
за поведение на летището, определени в 
член 31. За наземен координатор 
следва да бъде назначен независим 
орган.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Разпоредбите на настоящия член 
не засягат правилата на ЕС за 
конкуренцията.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Управляващият орган на летището, 
публичен орган или всеки друг орган, 
който контролира летището, могат да 
установяват правила за поведение.

2. Управляващият орган на летището, 
публичен орган или всеки друг орган, 
който контролира летището, могат да 
установяват правила за поведение с цел 
осигуряване на правилното 
функциониране на летището.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На летища, чийто годишен трафик е 
бил не по-малко от 5 милиона превозени 
пътници или 100 000 тона товари поне 
през предходните три години, 
управляващият орган на летището или, 
когато е подходящо, публичният орган 
или всеки друг орган, който контролира 

2. На летища, чийто годишен трафик е 
бил не по-малко от 5 милиона превозени 
пътници или 100 000 тона товари поне 
през предходните три години, 
управляващият орган на летището или, 
когато е подходящо, публичният орган 
или всеки друг орган, който контролира 
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летището, определят минимални 
стандарти за качество за изпълнението 
на услугите по наземно обслужване. 

летището, определят минимални 
стандарти за качество за изпълнението 
на услугите по наземно обслужване. 
Тези стандарти трябва да бъдат 
съобразени и да съответстват на 
правилата за безопасност, 
договореностите и системите за 
управление на летищния оператор и 
засегнатите въздушни оператори, 
посочени в Регламент (ЕО) № 216/2008 
на Европейския парламент и на 
Съвета.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Доставчиците на наземно обслужване 
и самообслужващите се ползватели на 
летището спазват тези минимални 
стандарти за качество. Освен това 
ползвателите на летището и 
доставчиците на наземно обслужване 
спазват минималните стандарти за 
качество в договорните си 
взаимоотношения.

3. Доставчиците на наземно обслужване 
и самообслужващите се ползватели на 
летището спазват тези минимални 
стандарти за качество. Управляващият 
летището орган може да изиска от 
доставчиците на наземно обслужване 
и самообслужващите се ползватели 
на летището да установят и 
прилагат система за управление на 
безопасността, съответстваща на 
размера на предприятието и на 
характера и сложността на 
дейностите, която да е съвместима 
със системите за управление на 
летищния оператор и да изпълнява 
всички останали изисквания за 
безопасност, установени в 
националното законодателство или в 
законодателството на Съюза. Освен 
това ползвателите на летището и 
доставчиците на наземно обслужване 
спазват минималните стандарти за 
качество в договорните си 
взаимоотношения.
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Обосновка

Минималните стандарти за качество отразяват общата позиция, приета от три от 
четиримата социални партньори (летища, профсъюзи и независими доставчици на 
наземно обслужване) през април 2011 г. Системата обаче не предвижда никакво 
осъществимо решение за гарантиране на прилагането й (освен прекалено суровото 
оттегляне от държава членка на одобрението за даден доставчик на наземно 
обслужване).

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако това не гарантира 
съответствие с минималните 
стандарти за качество, публичният 
орган или всеки друг управляващ орган 
на летището е оправомощен да 
приеме мерки, за да обезпечи 
минималните стандарти да 
качество. Тези мерки са справедливи, 
прозрачни, пропорционални и 
недискриминационни.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако това не обезпечи спазване, 
управляващият орган е оправомощен 
да приема мерки, за да наложи 
минималните стандарти за 
качество. Тези мерки са прозрачни, 
пропорционални и 
недискриминационни.

Изменение 41
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Предложение за регламент
Член 32 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минималните стандарти за 
качество, определени от 
управляващите органи на летището, 
съдържат:
(1) Минимални стандарти за 
качество за оперативна 
ефективност: 
а) третиране на пътниците
- максимално време за чакане за 
регистриране
б) обработка на багажи
- максимално време за доставяне на 
багажи (първи багаж и последен 
багаж)
- максимално време за доставяне на 
прехвърлени багажи
- сигурна и отговорна обработка на 
багажи и оборудване 
в) обработка на товари и пощенски 
пратки
- максимално време за доставяне на 
товари и/или пощенски пратки
- максимално време за доставяне на 
прехвърлени товари и/или пощенски 
пратки
г) операции в условия на сняг
- максимално време за обработка на 
въздухоплавателното средство 
против обледеняване
- минимални запаси от течност 
против обледеняване
д) престои за междуполетно 
обслужване (закъснения)
е) отсъствие на щети, причинени от 
чужди обекти, на гишетата 
(2) Минимални стандарти за 



AD\911136BG.doc 27/31 PE489.551v05-00

BG

качество за обучението
- участие в актуализирани обучения 
на летището относно процедури за 
излитане и кацане, безопасност, 
сигурност, управление на кризи, 
опазване на околната среда
(3) Минимални стандарти за 
качество за предоставяне на 
информация и оказване помощ на 
пътниците:
а) предаване на информация в реално 
време относно времето за доставяне 
на багажи, която да бъде обявявана на 
летището 
б) предаване на информация в реално 
време относно пътници, засегнати 
от закъснели или отменени полети
(4) Минимални стандарти за 
качество за съвместно вземане на 
решения:
- участие в системата за съвместно 
вземане на решения на летището
(5) Минимални стандарти за 
качество за безопасността
а) установяване на система за 
управление на безопасността и 
задължение за координирането й със 
системата на летището за 
управление на безопасността 
б) докладване на произшествия и 
инциденти
(6) Минимални стандарти за 
качество за сигурността
- установяване на система за 
управление на сигурността
(7) Минимални стандарти за 
качество за плана за извънредни 
случаи
- установяване на план за извънредни 
случаи (включително план за условия 
на сняг) и задължение за 
координирането му с плана на 
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летището
(8) Околна среда
- докладване на инциденти, свързани с 
околната среда (разливи)
- емисии от превозни средства на 
перона

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 32 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Установяване и актуализиране на 
минимални стандарти за качество
1. За всеки минимален стандарт за 
качество управляващият орган на 
летището определя равнището и вида
на показателите, които летището 
очаква. Провежда се консултация с 
Комитета на ползвателите на 
летището относно точното 
определение, обхвата и начина на 
измерване на оценката на 
минималните стандарти за 
качество. Всички доставчици и 
самообслужващи се ползватели на 
летището биват обучавани преди 
осъществяването на измерването на 
минималните стандарти за 
качество.
2. Всички минимални стандарти за 
качество (и техните количествени 
цели, ако е приложимо) са публично 
известни. 
3. Преди да актуализира или измени 
минималните стандарти за 
качество, управляващият орган на 
летището провежда консултация с 
Комитета на ползвателите на 
летището и доставчиците на 
наземно обслужване на летището.
4. Управляващият орган на летището 
докладва на Комитета на 
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ползвателите на летището относно 
спазването на тези стандарти от 
доставчиците на наземно обслужване 
и самообслужващите се ползватели 
на летището.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На летища, чийто годишен трафик 
е бил не по-малко от 5 милиона 
превозени пътници или 100 000 тона 
товари в продължение на поне три 
последователни години, 
доставчиците на наземно обслужване 
и самообслужващите се ползватели 
на летището докладват на 
Комисията относно оперативната си 
ефективност.

заличава се

Обосновка

Увеличаването на броя на докладите засилва административната тежест за всички 
доставчици на наземно обслужване и самообслужващи се ползватели, без да има 
истинска добавена стойност.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема подробни 
спецификации относно 
съдържанието и разпространението 
на задълженията за докладване чрез 
делегиран акт в съответствие с 
член 42.

заличава се
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Обосновка

Увеличаването на броя на докладите засилва административната тежест за всички 
доставчици на наземно обслужване и самообслужващи се ползватели, без да има 
истинска добавена стойност.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Всеки доставчик на наземно 
обслужване и самообслужващ се 
ползвател на летището, който 
използва един или повече 
подизпълнители, е финансово 
отговорен за подизпълнението.

Изменение 46

Предложение за регламент
Приложение 1 - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обслужването на пътниците включва 
предоставянето на всякакъв вид 
информация и помощ — включително 
информацията и помощта, предвидени в 
рамките на съответното законодателство 
на ЕС относно правата на пътниците —
на пристигащите, заминаващите, 
трансферните или транзитните пътници, 
включително проверка на билети и 
пътнически документи, регистриране на 
багаж и отнасянето му до зоната за 
сортиране.

2. Обслужването на пътниците включва 
предоставянето на всякакъв вид 
информация и помощ — включително 
информацията и помощта, предвидени в 
рамките на съответното законодателство 
на ЕС относно правата на пътниците —
на пристигащите, заминаващите, 
трансферните или транзитните пътници, 
включително проверка на билети и 
пътнически документи, регистриране на 
багаж, установяване на факта, че 
багажът принадлежи на съответния 
пътник, например чрез средства за 
електронна проверка, и отнасянето му 
до зоната за сортиране.
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