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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 1. prosince 2011 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení o službách pozemního 
odbavování na letištích Unie. 

V odvětví pozemního odbavování je dlouho očekáván návrh Komise, který by měl zvýšit 
účinnost a celkovou kvalitu služeb pozemního odbavování prostřednictvím dalšího otevírání 
trhu. Ačkoli návrh představuje významné zlepšení současného legislativního rámce, je ještě 
třeba se zabývat důležitými otázkami, aby bylo zajištěno účinné otevření trhu, založené na 
důslednosti a transparentnosti a lepší službě pro uživatele letišť, a tedy i pro cestující.

Větší výběr řešení pozemního odbavování na letištích EU 

Komise ve svém návrhu zvyšuje povinný minimální počet třetích osob poskytujících určité 
základní služby pozemního odbavování (pro odbavování zavazadel, manipulace na rampě, 
manipulace s pohonnými hmotami a oleji, manipulace s nákladem a poštou) ze dvou na tři 
poskytovatele na letištích s více než 5 miliony cestujících a možnost pro každou leteckou 
společnost odbavovat vlastními silami, což umožní větší volbu a přispěje ke zlepšení celkové 
kvality služeb pozemního odbavování na evropských letištích. 

Návrh Komise je důležitým krokem správným směrem na cestě k otevření trhu pro služby 
pozemního odbavování. 

Navrhovatelka proto podporuje, aby na letištích s více než 5 miliony cestujících ročně byli 
minimálně tři poskytovatelé. U těchto letišť navrhovatelka nevidí potřebu dalšího omezení 
přístupu poskytovatelů pozemního odbavování, jak navrhuje Komise v článku 14 pro letiště 
se zvláštními omezeními. 

Navrhovatelka vítá zavedení vzájemného uznávání schválení z jiných členských států, což je 
základní zásadou volného pohybu, a tudíž i vnitřního trhu. Obecně je postup při udělování 
schválení transparentní, nediskriminační a nesmí v praxi omezovat přístup na trh nebo 
svobodu odbavovat vlastními silami na úroveň nižší, než jaká je stanovena tímto nařízením. 

Vyvážená liberalizace trhu pozemního odbavování v EU

Otevírání trhu služeb pozemního odbavování by však mělo být vyvážené. Pozemní 
odbavování je podnikatelským odvětvím, v němž panuje velká konkurence, které má značné 
kapitálové požadavky a vyznačuje se velmi vysokými fixními náklady na zaměstnance a 
vybavení. Od otevření trhu služeb pozemního odbavování se leteckým společnostem neustále 
daří snižovat manipulační poplatky. V důsledku toho evropské odvětví pozemního 
odbavování zaznamenalo v posledních deseti letech klesající marže, a to navzdory rychlému 
růstu počtu cestujících v celé EU.

Úplné otevření trhu by kladlo větší tlak na poskytovatele služeb, kteří by tak byli nuceni 
snižovat náklady na zaměstnance. To by vedlo k tlaku na snižování mezd, k menší jistotě 
pracovního místa a omezenější odborné přípravě zaměstnanců, jakož i k růstu zaměstnání na 
částečný úvazek a k dočasným pracovním poměrům.
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Další zlepšování nabídkových řízení – potřeba větší flexibility

Navrhovatelka uznává, že návrh Komise zavádí zlepšení nabídkových řízení podrobnějšími 
specifikacemi výběrového řízení a prodloužením maximální délky doby, na kterou je uděleno 
oprávnění pro poskytovatele některých základních služeb pozemního odbavování, na deset 
let. Podle navrhovatelky by maximální délka měla být zajištěna pro všechny služby 
pozemního odbavování a neměla by být v případě výjimek uvedených v článku 14 návrhu 
omezena. 

S cílem umožnit větší flexibilitu poskytovatelům služeb, a zejména poskytnout lepší přístup 
malým a středním podnikům, navrhovatelka doporučuje, aby zadavatel mohl rozdělit služby 
pozemního odbavování do částí a pro každou část organizovat samostatné nabídkové řízení. 
Aby nedošlo k narušení přístupu na trh služeb pozemního odbavování, je důležité, aby byla 
zachována otevřená nabídková řízení, a navrhovatelka proto předkládá návrh, aby byl 
zadavatel v případě, že nabídkové řízení není úspěšné, povinen zahájit nové nabídkové řízení 
ve stanovené lhůtě dvanácti měsíců. 

Navrhovatelka zdůrazňuje, že neúspěšné nabídkové řízení na omezenou dobu, pokud jiný 
poskytovatel ukončil své služby před koncem předpokládaného období, je třeba vidět jako 
faktický monopol, který dává členským státům důvod k regulaci cen těchto služeb pozemního 
odbavování, jak navrhuje Komise, i když je trh právně stále ještě považován za otevřený. 

Centralizovaná infrastruktura a vyjasnění poplatků 

Za účelem zajištění transparentnosti a plánování uživatelů letiště je důležité zajistit společný 
a transparentní systém poplatků pro centralizované letištní infrastruktury a zařízení. 
Navrhovatelka dále doporučuje, aby měl řídící orgán povinnost zahrnout do informací pro 
výbor uživatelů letiště a podniky prognózu situace na letištích, pokud jde o poplatky za 
pozemní odbavování, nárůst provozu a navrhované investice do infrastruktury. 

Aby se zabránilo situaci, že jsou vznášeny nepříjemné námitky jednoduše s cílem odložit 
uplatňování poplatku, bylo by důležité, aby letištní orgány měly možnost získat zpět poplatky 
za dobu, která uplynula, kdy bylo zpracováváno odvolání. Je-li rozhodnutí o výších poplatků 
za pozemní odbavování přeneseno před nezávislý dozorový orgán v souladu s odstavcem 6 
tohoto článku, nenabude účinnosti, dokud nezávislý dozorový orgán otázku nepřezkoumá. 
Pokud nezávislý dozorový orgán souhlasí s rozhodnutím řídícího orgánu infrastruktury, 
pokud jde o poplatky za pozemní odbavování, poplatky mohou být získány zpět za dobu od 
přijetí původního rozhodnutí.

Koordinace činností

S cílem posílit koordinační roli řídícího orgánu letiště je provozovatel letiště oprávněn 
vymáhat uplatňování pravidel chování.  Navrhovatelka zdůrazňuje, že řídící orgán letiště by 
měl na svém letišti odpovídat za řádnou koordinaci činností spojených s pozemním 
odbavováním. 
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Používání norem

Navrhovatelka podporuje zavedení minimálních norem pro letištní služby, které zlepší služby 
a napomohou fungování letišť. Je důležité, aby minimální normy respektovaly bezpečnostní 
požadavky, ujednání a systémy řízení letiště podle nařízení (ES) č. 216/2008 o společných 
pravidlech v oblasti civilního letectví.  V návaznosti na to navrhovatelka zavádí povinnost pro 
poskytovatele služeb pozemního odbavování vytvořit a zavést systém řízení bezpečnosti, 
který by měl podporovat prosazování minimálních norem kvality. Kromě toho musí být 
provozovatel letiště zmocněn prosazovat minimální normy kvality. 

Závěr

Navrhovatelka zdůrazňuje, že otevření trhu služeb pozemního odbavování v EU by mělo být 
vyvážené, protože úplná liberalizace by mohla vést k vysoké míře nestability vzhledem 
k tomu, že stále více poskytovatelů služeb by bylo nuceno ukončit svou činnost. Odbavovací 
společnosti jsou páteří letecké dopravy a nestabilní trh s odbavovacími službami by vedl 
k opakovanému narušení provozu na letištích v Evropě, stejně jako ke značnému propouštění. 
V dlouhodobém horizontu by však úplná liberalizace pravděpodobně vedla k celoevropskému 
oligopolu několika zbývajících odbavovacích společností. Takový oligopol by byl v rozporu 
se zájmy leteckých společností, pracovníků a cestujících a měl by negativní dopad na 
hospodářskou soutěž, růst a zaměstnanost. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit řádné a hladké 
fungování provozu letecké dopravy na 
letištích, zaručit bezpečnost a ochranu před 
protiprávními činy v areálu letiště 
a ochranu životního prostředí a zajistit 
soulad s platnými sociálními předpisy by 
poskytování služeb pozemního odbavování 
mělo být předmětem odpovídajícího 
schválení. Vzhledem k tomu, že systémy 
schvalování pro poskytování služeb 
pozemního odbavování v současné době 

(18) S cílem zajistit řádné a hladké 
fungování provozu letecké dopravy na 
letištích, zaručit bezpečnost a ochranu před 
protiprávními činy v areálu letiště 
a ochranu životního prostředí a zajistit 
soulad s platnými sociálními předpisy 
a reprezentativními kolektivními 
smlouvami by poskytování služeb 
pozemního odbavování mělo být 
předmětem odpovídajícího schválení. 
Vzhledem k tomu, že systémy schvalování 
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sice existují ve většině členských států, 
avšak vzájemně se od sebe výrazně liší, 
měl by být zaveden harmonizovaný systém 
schvalování.

pro poskytování služeb pozemního 
odbavování v současné době sice existují 
ve většině členských států, avšak vzájemně 
se od sebe výrazně liší, měl by být zaveden 
harmonizovaný systém schvalování.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Letiště by měla být vyzvána 
k používání klíčových ukazatelů 
výkonnosti s cílem názorně ukázat 
fungování služeb pozemního odbavování, 
což povede k vyšší efektivitě a v konečném 
důsledku k rychlé a kvalitní službě pro 
cestující.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) Vzhledem k tomu, že jedním 
z hlavních cílů služeb pozemního 
odbavování na evropských letištích je 
zlepšit kvalitu odbavování ve prospěch 
leteckých společností, musí toto nařízení 
přispět zejména ke zlepšení kvality 
odbavování zavazadel.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Subdodávky zvyšují pružnost 
poskytovatelů služeb pozemního 

(29) Subdodávky mohou zvýšit pružnost 
poskytovatelů služeb pozemního 
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odbavování. Subdodávky a řetězové 
subdodávky však mohou rovněž vyústit 
v omezení kapacit a mohou mít negativní 
vliv na bezpečnost a ochranu před 
protiprávními činy. Zadávání subdodávek 
by proto mělo být omezeno a je třeba 
vyjasnit pravidla, jimiž se řídí.

odbavování. Subdodávky a řetězové 
subdodávky však mohou rovněž vyústit 
v omezení kapacit a mohou mít negativní 
vliv na bezpečnost a ochranu před 
protiprávními činy. Zadávání subdodávek 
by proto mělo být omezeno a je třeba 
vyjasnit pravidla, jimiž se řídí. V rámci 
působnosti tohoto nařízení by subdodávky 
nikdy neměly vést ke zhoršení pracovních 
podmínek, bezpečnosti a ochrany před 
protiprávními činy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením se často potýkají 
s problémy při odbavování svých 
zdravotních pomůcek, splňuje toto 
nařízení ustanovení nařízení (ES) 
č. 1107/2006 o právu osob se zdravotním 
postižením a osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace v letecké dopravě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31b) I když jsou práva osob se 
zdravotním postižením a osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace v letecké 
dopravě upraveny nařízením (ES) 
č. 1107/2006, toto nařízení podporuje 
zvýšenou konvergenci mezi poskytovateli 
asistenční pomoci osobám se zdravotním 
postižením nebo osobám s omezenou 
schopností pohybu na jedné straně 
a poskytovateli prostředků pomoci 
cestujícím, včetně zdravotnického 
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vybavení, na straně druhé.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každé z dotčených letišť zřídí výbor 
zástupců uživatelů letiště nebo organizací 
zastupujících uživatele letiště (dále jen 
„výbor uživatelů letiště“).

Každé z dotčených letišť zřídí na žádost 
uživatelů letiště výbor zástupců uživatelů 
letiště nebo organizací zastupujících 
uživatele letiště (dále jen „výbor uživatelů 
letiště“).

Odůvodnění

Na jednotlivých letištích se zástupci přestali zúčastňovat schůzí zřízených výborů uživatelů 
letiště, protože neexistovaly závažné problémy nebo oblasti, v nichž by docházelo k neshodám. 
Proto by nemělo být povinností takový výbor zřídit, pokud o jeho vytvoření nepožádají 
uživatelé. Kromě toho může u malých regionálních letišť vést zřízení a řízení výboru uživatelů 
ke zvýšené administrativní a finanční zátěži.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nicméně nesmí tento počet 
omezit na méně než dva poskytovatele na 
každou kategorii služeb pozemního 
odbavování, nebo v případě letišť, jejichž 
roční objem provozu nebyl alespoň za 
předchozí tři roky nižší než 5 milionů 
cestujících nebo 100 000 tun nákladu, na 
méně než tři poskytovatele na každou 
kategorii služeb pozemního odbavování.

Členské státy nicméně nesmí tento počet 
omezit na méně než dva poskytovatele na 
každou kategorii služeb pozemního 
odbavování, a to za předpokladu, že 
poskytovatelé jsou vybráni na základě 
relevantních, objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritérií.

V případě letišť, jejichž roční objem 
provozu nebyl alespoň za předchozí tři 
roky nižší než 5 milionů cestujících nebo 
100 000 tun nákladu, Evropská komise 
posoudí, zda existují platné důvody pro 
zvýšení počtu poskytovatelů služeb 
pozemního odbavování na tři a na tomto 
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základě doporučí vnitrostátním orgánům 
dohledu, které rozhodnou jako nezávislí 
regulátoři, zda evropské, vnitrostátní 
a regionální zvláštnosti vyžadují takové 
zvýšení počtu poskytovatelů pro každou 
kategorii služeb pozemního odbavování, 
a to za předpokladu, že poskytovatelé jsou 
vybráni na základě relevantních, 
objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritérií. 
Do dvou let od data uvedeného ve druhém 
odstavci článku 46 Komise zhodnotí 
dopad tohoto nařízení na trh EU se 
službami pozemního odbavování, včetně 
zvláštního posouzení dopadu na práva 
zaměstnanců. Komise předá své závěry ve 
formě zprávy Evropskému parlamentu 
a Radě. K této zprávě je případně připojen 
legislativní návrh na změnu tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Je-li počet oprávněných poskytovatelů 
omezen v souladu s odstavcem 2, nesmějí 
členské státy bránit uživateli letiště, ať již 
je mu přidělena kterákoliv jeho část, aby 
měl za podmínek stanovených v odstavcích 
2 a 3 ve vztahu ke každé kategorii služeb 
pozemního odbavování, jež podléhá 
omezením, na výběr alespoň mezi:

4. Je-li počet oprávněných poskytovatelů 
omezen v souladu s odstavcem 2, nesmějí 
členské státy bránit uživateli letiště, ať již 
je mu přidělena kterákoliv jeho část, aby 
měl za podmínek stanovených v odstavcích 
2 a 3 ve vztahu ke každé kategorii služeb 
pozemního odbavování, jež podléhá 
omezením, na výběr alespoň mezi:

– dvěma poskytovateli služeb pozemního 
odbavování nebo

– dvěma poskytovateli služeb pozemního 
odbavování.

– třemi poskytovateli služeb pozemního 
odbavování v případě letišť, jejichž roční 
objem provozu nebyl alespoň za předchozí 
tři roky nižší než 5 milionů cestujících 
nebo 100 000 tun nákladu.

Pozměňovací návrh 10
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé oprávnění k poskytování 
služeb pozemního odbavování na letišti, 
kde je počet těchto poskytovatelů omezen 
podle článku 6 nebo článku 14, jsou 
vybíráni na základě transparentního, 
otevřeného a nediskriminačního 
nabídkového řízení. 

1. Poskytovatelé oprávnění k poskytování 
služeb pozemního odbavování na letišti, 
kde je počet těchto poskytovatelů omezen 
podle článku 6 nebo článku 14, jsou 
vybíráni na základě transparentního 
a nediskriminačního nabídkového řízení, 
otevřeného všem zainteresovaným 
stranám v souladu s ustanoveními 
směrnice 2004/17/ES o zadávání zakázek 
subjekty působícími v odvětví vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy 
a poštovních služeb. Zadavatel může 
rozdělit tyto služby pozemního odbavování 
do samostatných částí a organizovat pro 
každou část samostatné nabídkové řízení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Poté, co dotyčný členský stát uvědomí
Komisi, může zahrnout mezi podmínky 
nabídkového řízení, kterým musí 
poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování vyhovovat, závazek veřejné 
služby týkající se letiště obsluhujícího 
okrajové nebo rozvíjející se regiony, jež 
jsou součástí jeho území a v nichž 
poskytovatelé nejsou ochotni poskytovat 
služby pozemního odbavování bez veřejné 
podpory (tj. výlučná práva nebo 
vyrovnávací platby), ale v nichž mají 
taková letiště pro dotyčný členský stát 
zásadní význam z hlediska přístupnosti. 
Tímto ustanovením nejsou dotčena 
pravidla EU pro státní podporu.

4. Poté, co dotyčný členský stát informuje
Komisi, a v souladu s pravidly Unie 
upravujícími státní podporu, může 
zahrnout mezi podmínky nabídkového 
řízení, kterým musí poskytovatelé služeb 
pozemního odbavování vyhovovat, 
závazek veřejné služby týkající se letiště 
obsluhujícího okrajové nebo rozvíjející se 
regiony, jež jsou součástí jeho území 
a v nichž poskytovatelé nejsou ochotni 
poskytovat služby pozemního odbavování 
bez veřejné podpory (tj. výlučná práva 
nebo vyrovnávací platby), ale v nichž mají 
taková letiště pro dotyčný členský stát 
zásadní význam z hlediska přístupnosti.

Pozměňovací návrh 12
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Nepodaří-li se v nabídkovém řízení 
nalézt dostatečný počet poskytovatelů 
podle článku 6, zahájí zadavatel nové 
nabídkové řízení, a to ve lhůtě 12 měsíců 
od ukončení řízení předchozího. Po 
konzultaci s výborem uživatelů letiště 
může zadavatel tuto lhůtu prodloužit až na 
36 měsíců.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) úroveň kvality operací posuzovaná na 
základě reprezentativního letového řádu, 
případně včetně účinného využívání 
personálu a vybavení, posledního přijetí 
zavazadel a nákladu, doby doručení 
zavazadel a nákladu a maximální doby
odbavování;

(b) úroveň kvality operací posuzovaná na 
základě reprezentativního letového řádu, 
případně včetně účinného využívání 
personálu a vybavení, posledního přijetí 
zavazadel a nákladu, doby doručení 
zavazadel a nákladu, schopnosti zajistit 
bezpečné a odpovědné odbavení zavazadel 
a vybavení a maximální doby odbavování;

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) přiměřenost lidských zdrojů, pokud jde 
o zkušenost zaměstnanců, a přiměřenost 
programu výcviku/kvalifikace;

(d) přiměřenost lidských zdrojů, pokud jde 
o zkušenost a spolehlivost zaměstnanců, 
a přiměřenost programu 
výcviku/kvalifikace;

Pozměňovací návrh 15
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) inovativní výkonnost.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(gb) zajištění spravedlivých podmínek pro 
své zaměstnance, zejména pokud jde 
o odměňování a pracovní podmínky

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování získají oprávnění na minimální 
období sedmi let a maximální období 
deseti let kromě případů, kdy se uplatní 
výjimky pro zahájení odbavování 
vlastními silami a pozemního odbavování 
třetími osobami, jak stanoví čl. 14 odst. 1. 
Přesná doba, na kterou se poskytovatelům 
oprávnění uděluje, a datum zahájení 
provozu jsou jasně uvedeny ve výzvě 
k podávání nabídek.

1. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování získají oprávnění na minimální 
období sedmi let a maximální období 
deseti let. Přesná doba, na kterou se 
poskytovatelům oprávnění uděluje, 
a datum zahájení provozu jsou jasně 
uvedeny ve výzvě k podávání nabídek.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že poskytovatel služeb 4. V případě, že poskytovatel služeb 
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pozemního odbavování ukončí svou 
činnost před uplynutím období, na něž mu 
bylo oprávnění uděleno, nahradí se na 
základě výběrového řízení popsaného 
v článcích 7, 8, 9 a v tomto článku. Každý 
poskytovatel ukončující svou činnost 
o svém záměru ukončit činnost informuje 
příslušného zadavatele s dostatečným 
předstihem a alespoň šest měsíců předtím, 
než opustí letiště. Pokud poskytovatel 
zadavatele s dostatečným předstihem
neinformuje, mohou mu být uloženy 
finanční sankce, neprokáže-li zásah vyšší 
moci.

pozemního odbavování ukončí svou 
činnost před uplynutím období, na něž mu 
bylo oprávnění uděleno, nahradí se na 
základě výběrového řízení popsaného 
v článcích 7, 8, 9 a v tomto článku. Každý 
poskytovatel ukončující svou činnost 
o svém záměru ukončit činnost informuje 
příslušného zadavatele alespoň šest měsíců 
před tím, než opustí letiště. Pokud 
poskytovatel zadavatele neinformuje 
alespoň šest měsíců předem, mohou mu 
být uloženy finanční sankce, neprokáže-li 
zásah vyšší moci.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 5 – druhý pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se členskému státu nepodaří na 
tuto omezenou dobu poskytovatele služeb
pozemního odbavování najít, přikročí 
k regulaci cen těchto služeb pozemního 
odbavování, na jejichž poskytování 
vznikne dočasný monopol, dokud na 
daném letišti nezačne služby pozemního 
odbavování zajišťovat další poskytovatel.

vypouští se

Odůvodnění

Navrhovaná regulace cen v případě dočasného faktického monopolu nemá žádný právní 
základ, protože trh je nadále považován za otevřený. Ceny mezi provozovatelem a jeho 
zákazníkem jsou výsledkem obchodní dohody s citlivými informacemi, které nelze zpřístupnit. 
Takovou regulaci nelze zavést na obchodním trhu. To by vedlo k narušení hospodářské 
soutěže ve vztahu k potenciálním konkurentům.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud členský stát uloží požadavek 
uvedený v odstavci 2, zadávací 
dokumentace pro účely výběrového řízení 
uvedeného v článcích 7 až 10 obsahuje 
seznam dotčených zaměstnanců a příslušné 
informace o smluvních právech 
zaměstnanců a podmínkách, za jakých jsou 
zaměstnanci považováni za spjaté 
s dotčenými službami.

5. Zadávací dokumentace pro účely 
výběrového řízení uvedeného v článcích 7 
až 10 obsahuje seznam dotčených 
zaměstnanců a příslušné informace 
o smluvních právech zaměstnanců 
a podmínkách, za jakých jsou zaměstnanci 
považováni za spjaté s dotčenými 
službami.

Odůvodnění

Harmonizace sociálních podmínek v rámci jednotného trhu je základní podmínkou pro 
zabránění diskriminačním praktikám. Trh služeb pozemního odbavování je velmi nestabilní 
a provozovatelé se mohou měnit při každém novém nabídkovém řízení. To vede k závažné 
nejistotě zaměstnanců, kteří by mohli podléhat pravidlům a sociálním podmínkám nového 
provozovatele, nebo být dokonce propuštěni. Je proto naprosto nezbytné zajistit stálejší 
pracovní podmínky zaměstnanců.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 na ty zaměstnance 
předchozího poskytovatele, kteří jsou 
zapojeni do poskytování služeb pozemního 
odbavování, jež předchozí poskytovatel 
přestal poskytovat, a kteří převzetí novým 
poskytovatelem či poskytovateli nebo 
uživatelem letiště provádějícím odbavování 
vlastními silami dobrovolně přijmou.

7. Členské státy omezí požadavek uvedený 
v odstavci 6 na ty zaměstnance 
předchozího poskytovatele, kteří jsou 
zapojeni do poskytování služeb pozemního 
odbavování, jež předchozí poskytovatel 
přestal poskytovat, a kteří souhlasí s tím, 
že budou převzati novým poskytovatelem 
či poskytovateli nebo uživatelem letiště 
provádějícím odbavování vlastními silami.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže zvláštní omezení disponibilního 
prostoru nebo kapacity na letišti, 
vznikající zejména z míry dopravního 
zahlcení a míry využívání areálu,
znemožňují otevřít trh nebo provádět 
odbavování vlastními silami v míře 
stanovené v tomto nařízení, může se 
dotyčný členský stát rozhodnout:

1. Jestliže jsou disponibilní prostor nebo 
kapacita na letišti omezeny tak, že 
znemožňují otevřít trh a/nebo provádět 
odbavování vlastními silami v míře 
stanovené v tomto nařízení, může se 
dotyčný členský stát rozhodnout:

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) omezit na jednoho nebo dva 
poskytovatele jednu či více kategorií 
služeb pozemního odbavování uvedených 
v čl. 6 odst. 2 na letištích, jejichž roční 
objem provozu není nižší než 5 milionů 
cestujících nebo 100 000 tun nákladu, 
přičemž v případě omezení na dva 
poskytovatele se použije čl. 6 odst. 3;

vypouští se

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící orgán letiště stanoví postup 
konzultace o uplatňování tohoto nařízení 
mezi ním samým, výborem uživatelů 
letiště a podniky poskytujícími služby 
pozemního odbavování. Tato konzultace 
mimo jiné zahrnuje cenu těch služeb 
pozemního odbavování, na které byla 
udělena výjimka v souladu s čl. 14 odst. 1 
písm. b) a c), a organizaci poskytování 
těchto služeb. Konzultační schůzky se 
konají nejméně jednou za rok. Řídící orgán 

Řídící orgán letiště stanoví postup 
konzultace o uplatňování tohoto nařízení 
mezi ním samým, výborem uživatelů 
letiště a podniky poskytujícími služby 
pozemního odbavování. Tato konzultace 
mimo jiné zahrnuje cenu těch služeb 
pozemního odbavování, na které byla 
udělena výjimka v souladu s čl. 14 odst. 1 
písm. b) a c), a organizaci poskytování 
těchto služeb. Konzultační schůzky se 
konají nejméně jednou za rok. Zástupci 
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letiště pořídí z těchto schůzek zápis, který 
se na požádání zašle Komisi.

zaměstnanců a odborů se na svou žádost 
těchto schůzek účastní jako pozorovatelé. 
Řídící orgán letiště pořídí z těchto schůzek 
zápis, který se na požádání zašle Komisi.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na letištích, jejichž roční objem 
provozu nebyl alespoň za tři po sobě 
jdoucí roky nižší než 2 miliony cestujících 
nebo 50 000 tun nákladu, nesmí žádný 
podnik poskytovat služby pozemního 
odbavování, ať už jako poskytovatel služeb 
pozemního odbavování, nebo jako uživatel 
letiště provádějící odbavování vlastními 
silami, nebylo-li mu uděleno příslušné 
schválení. Podnik, který splňuje požadavky 
této kapitoly, má nárok schválení získat.

1. Žádný podnik nesmí poskytovat služby 
pozemního odbavování, ať už jako 
poskytovatel služeb pozemního 
odbavování, subdodavatel, nebo jako 
uživatel letiště provádějící odbavování 
vlastními silami, nebylo-li mu uděleno 
příslušné schválení Podnik, který splňuje 
požadavky této kapitoly, má nárok 
schválení získat.

Odůvodnění

Tento požadavek je v souladu se společným sdělením, které v dubnu 2011 přijali tři ze čtyř 
sociálních partnerů (letiště, odbory, nezávislí poskytovatelé). Mělo by být však jasně 
stanoveno, že se vztahuje na každý podnik včetně subdodavatelů. Navíc není žádný důvod, aby 
se tento požadavek týkal pouze větších letišť.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely posouzení podle odstavce 1 
předloží každý žadatel ověřenou účetní 
závěrku za dva předchozí finanční roky.

3. Pro účely posouzení podle odstavce 1 
předloží každý žadatel ověřenou účetní 
závěrku za dva předchozí finanční roky.
Schvalovací orgán stanoví formát 
dokumentace, která má být předložena.
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Odůvodnění

V důsledku skutečnosti, že zejména v odvětví letectví existuje velmi rozdílné nákladové 
účetnictví a modely účetnictví, schvalovací orgán by měl mít možnost stanovit formát 
dokumentace, která má být předložena, aby se usnadnilo srovnávání.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) požadavky na kvalifikaci personálu 
a rovněž příslušné požadavky na výcvik 
a plán výcviku;

(d) požadavky na kvalifikaci personálu,
příslušné požadavky na výcvik a plán 
výcviku, a postupy pro předcházení 
nehodám a zraněním.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Postup udělování schválení je 
transparentní a nediskriminační a nesmí 
v praxi omezovat přístup na trh nebo 
možnost odbavovat vlastními silami na 
úroveň nižší, než jaká je stanovena tímto 
nařízením.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Nesouhlasí-li výbor uživatelů letiště 
s rozhodnutím řídícího orgánu letiště 
o tom, že daná infrastruktura bude či 
nebude centralizovaná, nebo s rozsahem 
její centralizace, může požádat, aby o tom, 
zda dotčená infrastruktura bude či nebude 

5. Nesouhlasí-li výbor uživatelů letiště 
s rozhodnutím řídícího orgánu letiště 
o tom, že daná infrastruktura bude či 
nebude centralizovaná, nebo s rozsahem 
její centralizace, může požádat, aby 
odůvodnění rozhodnutí přijatého řídícím 
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centralizovaná a do jaké míry, rozhodl 
nezávislý dozorový orgán dotčeného 
členského státu.

orgánem letiště přezkoumal nezávislý 
dozorový orgán dotčeného členského státu.

Odůvodnění

Navrhované nařízení odkazuje na směrnici EU o letištních poplatcích 2009/12/ES. Požadavky 
by proto měly být v souladu se zásadami a ustanoveními této směrnice. Za těchto okolností by 
se měla úloha dozorového orgánu omezovat na ověřování odůvodnění rozhodnutí 
a rozhodování o jeho platnosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) prognózu situace na letišti, pokud jde 
o poplatky za pozemní odbavování, nárůst 
provozu a navrhované investice do 
infrastruktury;

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Pokud užívání letištních zařízení, 
která nespadají pod centralizovanou 
infrastrukturu, zahrnuje vybírání 
poplatků, musí být tyto poplatky určeny 
podle relevantních, objektivních, 
transparentních a nediskriminujících 
kritérií. 
Členské státy mohou nadále umožňovat 
řídícímu orgánu letiště určité sítě letišť ve 
smyslu definice uvedené ve směrnici EU 
2009/12/ES, aby uplatňoval společný 
a transparentní systém poplatků.
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Odůvodnění

Pokud jde o stanovení poplatku, musí zůstat nadále odlišeny poplatky za používání letištních 
zařízení, které vybírá letištní úřad v rámci již zavedených pravidel, a poplatky, které vybírá 
určený správce centralizovaných infrastruktur poskytujících operace v monopolního 
postavení a které podléhají specifickým požadavkům. Druhé poplatky by měly podléhat 
požadavkům směrnice EU o letištních poplatcích 2009/12/ES – EUACD). Návrh nařízení jde 
nicméně nad rámec směrnice, protože vyžaduje výnosnost aktiv. Nařízení by proto mělo být 
v souladu se zněním EUACD.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Je-li rozhodnutí o výši poplatků 
přeneseno před nezávislý dozorový orgán 
v souladu s odstavcem 6 tohoto článku, 
použije se postup stanovený v článku 6 
směrnice 2009/12/ES.

7. Je-li rozhodnutí o výši poplatků 
přeneseno před nezávislý dozorový orgán 
v souladu s odstavcem 6 tohoto článku, 
nenabude účinnosti, dokud nezávislý 
orgán otázku nepřezkoumá. Pokud 
nezávislý dozorový orgán souhlasí 
s rozhodnutím, které přijal řídící orgán 
infrastruktury v souvislosti s poplatky za 
pozemní odbavování, potom mohou být 
poplatky získány zpět od doby přijetí 
původního rozhodnutí.

Odůvodnění

Aby se zabránilo situaci, že jsou vznášeny nepříjemné námitky jednoduše s cílem odložit 
uplatňování poplatku, bylo by důležité, aby letištní orgány měly možnost získat zpět peníze za 
dobu, která uplynula, kdy bylo zpracováváno odvolání.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán letiště odpovídá za řádnou 
koordinaci činností v oblasti pozemního 
odbavování na svém letišti. Řídící orgán 
letiště jako hlavní koordinátor zejména
zajistí, aby operace poskytovatelů služeb 

1. Řídící orgán letiště odpovídá za řádnou 
koordinaci činností v oblasti pozemního 
odbavování na svém letišti. Řídící orgán 
letiště jako hlavní koordinátor zajistí, aby 
poskytovatelé služeb pozemního 
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pozemního odbavování a uživatelů letiště 
provádějících odbavování vlastními silami 
byly v souladu s pravidly chování na letišti, 
jež jsou vymezena v článku 31.

odbavování a uživatelé letiště provádějící
odbavování vlastními silami dodržovali 
pravidla chování na letišti, jež jsou 
vymezena v článku 31.

Řídící orgán je zmocněn přijímat opatření 
k prosazení pravidel chování. Opatření 
musí být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační.

Odůvodnění

V rámci jednotného evropského nebe odpovídá řídící orgán letiště za koordinací všech 
zúčastněných stran v jeho areálu. Tato odpovědnost však nezahrnuje odpovědnost za 
koordinaci každé činnosti související s pozemním odbavováním nebo operacemi v jeho areálu. 
Není například možné, aby provozovatel letiště kontroloval, zda byly schody nebo mosty 
přistaveny včas. Letiště navíc nemůže být ve smluvním vztahu mezi poskytovateli služeb 
pozemního odbavování a jejich zákazníky. Vhodná a přiměřená opatření k vymáhání by však 
měla zajistit dodržování pravidel chování, v souladu s nimiž musí každý v areálu jednat.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán letiště odpovídá za řádnou 
koordinaci činností v oblasti pozemního 
odbavování na svém letišti. Řídící orgán 
letiště jako hlavní koordinátor zejména 
zajistí, aby operace poskytovatelů služeb 
pozemního odbavování a uživatelů letiště 
provádějících odbavování vlastními silami 
byly v souladu s pravidly chování na letišti, 
jež jsou vymezena v článku 31. 

1. Řídící orgán letiště odpovídá za řádnou 
koordinaci činností v oblasti pozemního 
odbavování na svém letišti. Řídící orgán 
letiště jako hlavní koordinátor zejména 
zajistí, aby operace poskytovatelů služeb 
pozemního odbavování a uživatelů letiště 
provádějících odbavování vlastními silami 
byly v souladu s pravidly chování na letišti, 
jež jsou vymezena v článku 31. Měl by být 
jmenován nezávislý subjekt jako pozemní 
koordinátor.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ustanoveními tohoto článku nejsou 
dotčena pravidla EU v oblasti 
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hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán letiště, veřejný orgán nebo 
jiný subjekt, který kontroluje letiště, může
stanovit pravidla chování.

2. S cílem zajistit řádné fungování letiště 
může řídící orgán letiště, veřejný orgán 
nebo jiný subjekt, který kontroluje letiště, 
stanovit pravidla chování.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na letištích, jejichž roční objem provozu 
alespoň za předchozí tři roky nebyl nižší 
než 5 milionů cestujících nebo 100 000 tun 
nákladu, řídící orgán letiště nebo případně 
veřejný orgán nebo jiný subjekt, který 
kontroluje letiště, stanoví minimální normy 
kvality pro výkon služeb pozemního 
odbavování. 

2. Na letištích, jejichž roční objem provozu 
alespoň za předchozí tři roky nebyl nižší 
než 5 milionů cestujících nebo 100 000 tun 
nákladu, řídící orgán letiště nebo případně 
veřejný orgán nebo jiný subjekt, který 
kontroluje letiště, stanoví minimální normy 
kvality pro výkon služeb pozemního 
odbavování. Takové normy musí zohlednit 
bezpečnostní pravidla, ujednání a systémy 
řízení provozovatele letiště a dotčených 
leteckých provozovatelů podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
216/2008 a musí být s nimi v souladu.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavování vlastními silami musí tyto 

3. Poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavování vlastními silami musí tyto 
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minimální normy kvality dodržovat. 
Uživatelé letiště a poskytovatelé služeb 
pozemního odbavování musí kromě toho 
dodržovat minimální normy kvality 
stanovené v rámci jejich smluvních vztahů.

minimální normy kvality dodržovat. Řídící 
orgán letiště může požadovat, aby 
poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování a uživatelé letiště provádějící 
odbavování vlastními silami zřídili 
a prováděli systém řízení bezpečnosti, 
který odpovídá velikosti podniku a povaze 
a složitosti činností, je slučitelný se 
systémy řízení provozovatele letiště 
a splňuje všechny další bezpečnostní 
požadavky stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech a v právních 
předpisech Unie. Uživatelé letiště 
a poskytovatelé služeb pozemního 
odbavování musí kromě toho dodržovat 
minimální normy kvality stanovené 
v rámci jejich smluvních vztahů.

Odůvodnění

Minimální normy kvality odrážejí společný postoj, který v dubnu 2011 přijali tři ze čtyř 
sociálních partnerů (letiště, odbory, nezávislí poskytovatelé). Systém však neposkytuje žádné 
schůdné řešení, které by zajistilo jeho prosazení (s výjimkou nepřiměřeného odnětí schválení 
pro poskytovatele pozemního odbavování členským státem).

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nedojde-li k zajištění dodržování 
minimálních standardů kvality, je veřejný 
orgán nebo jiný řídící orgán letiště 
oprávněn přijmout opatření k prosazení 
minimálních norem kvality. Přijatá 
opatření musí být spravedlivá, 
transparentní, přiměřená 
a nediskriminační.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Pokud se tím nezajistí soulad, řídící 
orgán je zmocněn přijmout opatření 
k prosazení minimálních norem kvality. 
Opatření musí být transparentní, 
přiměřená a nediskriminační.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Článek 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální normy kvality stanovené 
řídícím orgánem letiště tvoří:
(1) Minimální normy kvality pro provozní 
výkonnost:
(a) odbavování cestujících
– maximální doba čekání v řadě na 
odbavení
(b) odbavování zavazadel
– maximální doba doručení zavazadel 
(prvního zavazadla a posledního 
zavazadla)
– maximální doba doručení zavazadla při 
přestupu
– bezpečné a odpovědné odbavování 
zavazadel a vybavení 
(c) manipulace s nákladem a poštou
– maximální doba doručení nákladu 
a/nebo poštovních zásilek
– maximální doba doručení zavazadel 
a/nebo poštovních zásilek při přestupu
(d) operace v případě sněhu
– maximální doba pro odmrazení letadla 
– minimální zásoby kapalin pro 
odmrazování
(e) výkonnost odbavování oproti letovému 
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řádu (zpoždění)
(f) neexistence formulářů o škodách 
způsobených cizími předměty (FOD na 
stojanech 
(2) Minimální normy kvality pro výcvik
– účast na letištním výcviku 
o nejnovějších postupech týkajících se 
neveřejných prostorů, bezpečnosti, 
ochrany před protiprávními činy, zvládání 
krizí, ochrany životního prostředí
(3) Minimální normy kvality týkající se 
informací a pomoci pro cestující:
(a) letiště musí zajistit, aby se informace 
o době doručení zavazadel zobrazovala 
v reálném čase 
(b) poskytnutí informací v reálném čase 
cestujícím, jejichž lety jsou zpožděny nebo 
zrušeny
(4) Minimální normy kvality pro systém 
rozhodování založený na spolupráci:
– účast v letištním systému rozhodování 
založeném na spolupráci
(5) Minimální normy kvality pro 
bezpečnost
(a) zavedení systému řízení bezpečnosti 
a povinnost koordinovat jej s letištním 
systémem řízení bezpečnosti 
(b) zpráva o nehodách a mimořádných 
událostech
(6) Minimální normy kvality pro ochranu 
před protiprávními činy
– zavedení systému řízení ochrany před 
protiprávními činy
(7) Minimální normy kvality pro nouzový 
plán
– zavedení nouzového plánu (včetně 
sněžného plánu) a povinnost koordinovat 
jej s letištním plánem
(8) Životní prostředí
– podávání zpráv o mimořádných 
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událostech v oblasti životního prostředí 
(úniky)
– emise rampových vozidel

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovení a aktualizace minimálních 
norem kvality
1. Pro všechny minimální normy kvality 
určí řídící orgán letiště úroveň a druh 
výkonu, který očekává na svém letišti. 
Výbor uživatelů letiště je konzultován 
ohledně přesné definice, obsahu 
a způsobu měření posouzení minimálních 
norem kvality. Všichni poskytovatelé 
a osoby provádějící odbavování na letišti 
vlastními silami jsou před provedením 
měření minimálních norem kvality 
vyškoleni.
2. Všechny minimální normy kvality 
(a případně jejich kvantitativní cíle) jsou 
veřejné.  
3. Před aktualizací nebo změnou 
minimálních norem kvality konzultuje 
řídící orgán letiště výbor uživatelů letiště 
a poskytovatele služeb pozemního 
odbavování na letišti.
4. Řídící orgán letiště podá výboru 
uživatelů letiště zprávu o dodržování 
těchto norem poskytovateli služeb 
pozemního odbavování a uživateli letiště 
provádějících odbavování vlastními 
silami.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na letištích, jejichž roční objem 
provozu alespoň za tři po sobě jdoucí roky 
nebyl nižší než 5 milionů cestujících nebo 
100 000 tun nákladu, poskytovatelé služeb 
pozemního odbavování a uživatelé letiště 
provádějící odbavování vlastními silami 
podávají Komisi zprávy o své provozní 
výkonnosti.

vypouští se

Odůvodnění

Zvýšení počtu zpráv vede k vyšší administrativní zátěži pro všechny poskytovatele služeb 
pozemního odbavování a uživatele provádějící odbavování vlastními silami bez skutečného 
přínosu.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna k přijetí 
podrobných specifikací týkajících se 
obsahu a šíření povinnosti podávat zprávy 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 42.

vypouští se

Odůvodnění

Zvýšení počtu zpráv vede k vyšší administrativní zátěži pro všechny poskytovatele služeb 
pozemního odbavování a uživatele provádějící odbavování vlastními silami bez skutečného 
přínosu.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Každý poskytovatel služeb pozemního 
odbavování a uživatel letiště provádějící 
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odbavování vlastními silami využívající 
jednoho či více subdodavatelů zůstává 
finančně odpovědný za subdodávky.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Příloha 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odbavování cestujících zahrnuje veškeré 
druhy informací a pomoci cestujícím –
včetně informací a pomoci poskytovaných 
v rámci příslušných právních předpisů EU 
o právech cestujících – při jejich příletu, 
odletu, tranzitu nebo přestupu včetně 
kontroly letenek a cestovních dokladů, 
registrace zavazadel a jejich přepravy do 
třídicího prostoru.

2. Odbavování cestujících zahrnuje veškeré 
druhy informací a pomoci cestujícím –
včetně informací a pomoci poskytovaných 
v rámci příslušných právních předpisů EU 
o právech cestujících – při jejich příletu, 
odletu, tranzitu nebo přestupu včetně 
kontroly letenek a cestovních dokladů, 
registrace zavazadel, kterou se stanoví, že 
zavazadlo patří dotčenému cestujícímu, 
například pomocí elektronického 
ověřování, a jejich přepravy do třídicího 
prostoru.
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Ramón, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, 
Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, 
Hans-Peter Mayer, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, 
Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Emilie Turunen, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, Marielle Gallo, 
Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Sabine 
Verheyen


