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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Την 1η Δεκεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση κανονισμού για 
τις υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης. 

Ο κλάδος των υπηρεσιών εδάφους από καιρό ανέμενε την πρόταση της Επιτροπής που θα 
πρέπει να ενισχύει την αποτελεσματικότητα και τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών 
εδάφους με περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς.  Μολονότι η πρόταση συνιστά σημαντική 
βελτίωση στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά 
θέματα προς εξέταση με σκοπό να εξασφαλισθεί αποτελεσματικό άνοιγμα της αγοράς, με 
βάση τη συνέπεια και τη διαφάνεια, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών τόσο για τους 
χρήστες των αεροδρομίων όσο και για τους επιβάτες.

Διεύρυνση των δυνατοτήτων επιλογής λύσεων για τις υπηρεσίες εδάφους στους 
αερολιμένες της ΕΕ 

Στην πρότασή της, η Επιτροπή αυξάνει την υποχρέωση του ελάχιστου αριθμού φορέων 
παροχής από τρίτους για ορισμένες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες εδάφους (υπηρεσίες 
εδάφους για τις αποσκευές, τη ράμπα, τα καύσιμα, τα εμπορεύματα και το ταχυδρομείο), από 
2 σε 3 παρόχους στους αερολιμένες με κίνηση πάνω από 5 εκατ. επιβάτες και τη δυνατότητα 
κάθε αεροπορική εταιρεία να διαθέτει τις δικές της υπηρεσίες εδάφους, γεγονός που επιτρέπει 
περισσότερες επιλογές και συμβάλλει στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών 
εδάφους στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες. 

Η πρόταση της Επιτροπής είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση του 
ανοίγματος της αγοράς στις υπηρεσίες εδάφους. 

Κατά συνέπεια, ο εισηγητής υποστηρίζει ότι στους αερολιμένες με περισσότερους από 5 
εκατομμύρια επιβάτες ετησίως ο ελάχιστος αριθμός παρόχων πρέπει να είναι τρεις. Για τους 
αερολιμένες αυτούς ο εισηγητής δεν κρίνει αναγκαίο τον περαιτέρω περιορισμό της 
πρόσβασης των παρόχων υπηρεσιών εδάφους που προτείνει η Επιτροπή στο άρθρο 14 για 
τους αερολιμένες με ειδικούς περιορισμούς. 

Ο εισηγητής χαιρετίζει την καθιέρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης εγκρίσεων από τα κράτη 
μέλη, που αποτελεί κεντρική αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και, συνεπώς, και της 
εσωτερικής αγοράς. Η διαδικασία για τη χορήγηση εγκρίσεων είναι διαφανής και 
αμερόληπτη και δεν καταλήγει, στην πράξη, σε μείωση της πρόσβασης στην αγορά ή του 
δικαιώματος εξυπηρέτησης δι’ ιδίων μέσων σε επίπεδο κατώτερο από το προβλεπόμενο στον 
παρόντα κανονισμό. 

Μια ισορροπημένη απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών εδάφους της ΕΕ

Το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών εδάφους πρέπει να είναι ισορροπημένο. Οι υπηρεσίες 
εδάφους είναι μια πολύ ανταγωνιστική επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου με υψηλό σταθερό 
κόστος για προσωπικό και εξοπλισμό. Από το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών εδάφους, οι 
αεροπορικές εταιρείες κατόρθωσαν να περιορίζουν συνεχώς τα τέλη των υπηρεσιών εδάφους.
Ως εκ τούτου, παρά τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των επιβατών στην ΕΕ, ο ευρωπαϊκός 
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τομέας υπηρεσιών εδάφους σημείωσε την τελευταία δεκαετία συνεχώς μειούμενα περιθώρια 
κέρδους.

Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στους φορείς εκμετάλλευσης 
υπηρεσιών εδάφους που με τη σειρά τους θα υποχρεωθούν να περιορίσουν το κόστος του 
προσωπικού. Αυτό θα οδηγήσει σε μειώσεις των μισθών, λιγότερες θέσεις εργασίας, μείωση 
της εκπαίδευσης του προσωπικού καθώς και αύξηση της μερικής εργασίας και της 
προσωρινής απασχόλησης.

Περαιτέρω βελτίωση των συμβάσεων – ανάγκη για περισσότερη ευελιξία

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής εισάγει βελτιώσεις όσον αφορά τις 
συμβάσεις για πιο λεπτομερείς προδιαγραφές της διαδικασίας επιλογής και με την αύξηση 
της μέγιστης διάρκειας της περιόδου επιλογής για τους παρόχους ορισμένων ζωτικής 
σημασίας υπηρεσιών εδάφους σε δέκα χρόνια. Σύμφωνα με τον εισηγητή, η μέγιστη διάρκεια 
πρέπει να διασφαλιστεί για όλες τις υπηρεσίες εδάφους και να μην περιοριστεί στην 
περίπτωση των εξαιρέσεων που παρέχονται στο άρθρο 14 της πρότασης. 

Για να δοθεί δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας των φορέων παροχής υπηρεσιών και ιδίως να 
υπάρξει καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ, ο εισηγητής προτείνει να δοθεί δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή να χωρίζει τις υπηρεσίες εδάφους σε παρτίδες και να διοργανώνει χωριστή 
διαδικασία διαγωνισμού για κάθε παρτίδα.  Για να μην υπονομευθεί η πρόσβαση στην αγορά 
υπηρεσιών εδάφους, είναι σημαντικό να παραμείνουν οι ανοιχτές διαδικασίες διαγωνισμού 
και ο εισηγητής προτείνει η αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση μη επιτυχούς διαγωνισμού, να 
μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία διαγωνισμού εντός καθορισμένης προθεσμίας δώδεκα 
μηνών. 

Ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι η διενέργεια άγονου διαγωνισμού σε περιορισμένη χρονικά 
περίοδο σε περίπτωση που ένας άλλος προμηθευτής έχει πάψει να παρέχει υπηρεσίες πριν 
από την προβλεπόμενη περίοδο, πρέπει να θεωρηθεί ως ντε φάκτο μονοπωλιακή κατάσταση 
που δικαιολογεί τη δυνατότητα των κρατών μελών να ρυθμίζουν τις τιμές των υπηρεσιών 
εδάφους όπως προτείνει η Επιτροπή, ενώ η αγορά εξακολουθεί νομικά να θεωρείται ανοιχτή. 

Κεντρικές υποδομές και αποσαφηνίσεις όσον αφορά τα τέλη

Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και ο σχεδιασμός των χρηστών αερολιμένων, είναι 
σημαντικό να διασφαλισθεί ένα κοινό και διαφανές σύστημα τιμολόγησης των κεντρικών 
αερολιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων. Επιπροσθέτως, ο εισηγητής προτείνει την 
υποχρέωση του οργανισμού διαχείρισης να περιλαμβάνει στις πληροφορίες που παρέχει στην 
επιτροπή χρηστών αεροδρομίου, καθώς και στις επιχειρήσεις, προβλέψεις όσον αφορά την 
κατάσταση στους αερολιμένες σε σχέση με τα τέλη των υπηρεσιών εδάφους, την αύξηση της 
κυκλοφορίας και τις προτεινόμενες επενδύσεις στις υποδομές. 

Για να αποφευχθεί η περίπτωση παρενοχλητικών προσφυγών απλώς για να αναβληθεί η 
εφαρμογή ενός αντιτίμου, είναι σημαντικό οι αρχές του αερολιμένα να έχουν τη δυνατότητα 
να ανακτήσουν τα τέλη για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας της προσφυγής. Εάν μια απόφαση σχετικά με το ύψος των τελών των 



AD\911136EL.doc 5/31 PE489.551v05-00

EL

υπηρεσιών εδάφους υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, δεν τίθεται σε ισχύ προτού η ανεξάρτητη εποπτική αρχή 
εξετάσει το θέμα. Εάν η ανεξάρτητη εποπτική αρχή συμφωνήσει με την απόφαση του 
οργανισμού διαχείρισης της υποδομής όσον αφορά το ύψος των τελών υπηρεσιών εδάφους, 
τα τέλη μπορούν να ανακτηθούν από τότε που ελήφθη η αρχική απόφαση

Συντονισμός δραστηριοτήτων

Για να ενισχυθεί ο συντονιστικός ρόλος του οργανισμού διαχείρισης του αερολιμένα, ο 
φορέας εκμετάλλευσης του αερολιμένα θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κανόνες 
συμπεριφοράς.  Ο εισηγητής επισημαίνει ότι ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα 
πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον καλό συντονισμό των υπηρεσιών εδάφους στον 
αερολιμένα του. 

Χρήση προτύπων

Ο εισηγητής υποστηρίζει τη καθιέρωση ελαχίστων προτύπων για τις αερολιμενικές 
υπηρεσίες, πράγμα που θα βελτιώσει τις υπηρεσίες και θα συμβάλει στη λειτουργία των 
αεροδρομίων. Είναι σημαντικό τα ελάχιστα πρότυπα να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, 
τα συστήματα ρυθμίσεων και διαχείρισης των αεροδρομίων, όπως αναφέρονται στον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 216/2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής 
αεροπορίας. Πέραν αυτών, ο εισηγητής εισάγει την υποχρέωση των φορέων παροχής 
υπηρεσιών εδάφους να θεσπίζουν ή να εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης ασφαλείας, που 
πρέπει να στηρίζει την επιβολή των ελάχιστων ποιοτικών προτύπων. Επιπλέον, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αεροδρομίων θα έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ελάχιστα πρότυπα 
ασφαλείας. 

Συμπέρασμα

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι το άνοιγμα της αγοράς των υπηρεσιών εδάφους στην ΕΕ πρέπει 
να είναι ισορροπημένο, επειδή η πλήρης απελευθέρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλη 
αστάθεια, καθώς πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών εδάφους θα υποχρεώνονταν να 
αποχωρήσουν από τη δραστηριότητα. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εδάφους αποτελούν 
τη σπονδυλική στήλη των αεροπορικών μεταφορών και μια ασταθής αγορά στον τομέα αυτό 
θα οδηγούσε σε μόνιμη δυσλειτουργία των ευρωπαϊκών αερολιμένων καθώς και σε 
σημαντικές απολύσεις. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, η πλήρης απελευθέρωση πιθανόν να 
οδηγήσει σε ολιγοπωλιακή κατάσταση σε επίπεδο Ευρώπης με ελάχιστες εταιρείες του 
κλάδου. Μια τέτοια ολιγοπωλιακή κατάσταση αντίκειται στα συμφέροντα των αερογραμμών, 
των εργαζομένων και των επιβατών και θα έχει αρνητική επίδραση στον ανταγωνισμό, την 
ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
και ομαλή λειτουργία των αερομεταφορών 
στους αερολιμένες, να εγγυηθεί η 
ασφάλεια και η προστασία στους χώρους 
των αερολιμένων, καθώς και για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
ισχύουσες κοινωνικές διατάξεις και 
κανόνες, η παροχή υπηρεσιών εδάφους θα 
πρέπει να εγκρίνονται καταλλήλως.
Δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν 
συστήματα για την έγκριση της παροχής 
υπηρεσιών εδάφους στην πλειονότητα των 
κρατών μελών, τα οποία όμως διαφέρουν 
σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να καθιερωθεί 
ένα εναρμονισμένο σύστημα έγκρισης.

(18) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
και ομαλή λειτουργία των αερομεταφορών 
στους αερολιμένες, να εγγυηθεί η 
ασφάλεια και η προστασία στους χώρους 
των αερολιμένων, καθώς και για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
ισχύουσες κοινωνικές διατάξεις και 
κανόνες και αντιπροσωπευτικές 
συλλογικές συμβάσεις, η παροχή 
υπηρεσιών εδάφους θα πρέπει να 
εγκρίνονται καταλλήλως. Δεδομένου ότι 
σήμερα υπάρχουν συστήματα για την 
έγκριση της παροχής υπηρεσιών εδάφους 
στην πλειονότητα των κρατών μελών, τα 
οποία όμως διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, 
θα πρέπει να καθιερωθεί ένα 
εναρμονισμένο σύστημα έγκρισης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a) Οι αερολιμένες πρέπει να κληθούν 
να εφαρμόσουν βασικούς δείκτες 
επιδόσεων που θα αποτυπώνουν τις 
επιδόσεις των φορέων παροχής 
υπηρεσιών εδάφους, και θα επιφέρουν 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και, σε 
τελική ανάλυση, ταχείες και καλής 
ποιότητας υπηρεσίες για τους επιβάτες.

Τροπολογία 3
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) Καθόσον ένας από τους βασικούς 
στόχους των υπηρεσιών εδάφους στους 
ευρωπαϊκούς αερολιμένες είναι η 
βελτίωση της ποιότητας της διαχείρισης 
προς όφελος των αεροπορικών εταιρειών, 
ο παρών κανονισμός πρέπει ειδικά να 
συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας 
της διακίνησης των αποσκευών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η υπεργολαβία αυξάνει την ευελιξία 
για τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
εδάφους. Ωστόσο, η υπεργολαβία και η 
διαδοχική υπεργολαβία μπορούν επίσης να 
οδηγήσουν σε περιορισμούς της 
δυναμικότητας και να επιφέρουν αρνητικές 
συνέπειες στην ασφάλεια και την 
προστασία. Η υπεργολαβία πρέπει 
συνεπώς να είναι περιορισμένη και οι 
κανόνες που διέπουν την υπεργολαβία θα 
πρέπει να αποσαφηνιστούν.

(29) Η υπεργολαβία μπορεί να αυξήσει την 
ευελιξία για τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών εδάφους. Ωστόσο, η 
υπεργολαβία και η διαδοχική υπεργολαβία 
μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε 
περιορισμούς της δυναμικότητας και να 
επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην 
ασφάλεια και την προστασία. Η 
υπεργολαβία πρέπει συνεπώς να είναι 
περιορισμένη και οι κανόνες που διέπουν 
την υπεργολαβία θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν. Εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 
υπεργολαβία σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να επιφέρει υποβάθμιση των 
συνθηκών εργασίας, της ασφάλειας και 
της προστασίας.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Καθόσον τα άτομα με αναπηρίες 
συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα στη 
διακίνηση των βοηθημάτων τους, ο 
παρών κανονισμός συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1107/2006 σχετικά με το δικαίωμα των 
ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με 
περιορισμένη κινητικότητα όταν 
ταξιδεύουν αεροπορικά.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31β) Μολονότι τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με 
περιορισμένη κινητικότητα όταν 
ταξιδεύουν αεροπορικά ρυθμίζονται από 
τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1107/2006, ο 
παρών κανονισμός ενθαρρύνει την 
αυξημένη σύγκλιση μεταξύ, αφενός των 
διαχειριστών βοήθειας προς τα άτομα με
αναπηρίες και άτομα με περιορισμένη 
κινητικότητα και, αφετέρου, των 
διαχειριστών βοηθητικού εξοπλισμού των 
επιβατών, όπου περιλαμβάνονται και οι 
ιατρικές συσκευές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ενδιαφερόμενος αερολιμένας 
θεσπίζει μια επιτροπή εκπροσώπησης των 
χρηστών του αερολιμένα ή των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν χρήστες 
του αερολιμένα («επιτροπή χρηστών 

Κάθε ενδιαφερόμενος αερολιμένας 
θεσπίζει, εφόσον το ζητήσουν οι χρήστες 
των αερολιμένων, μια επιτροπή 
εκπροσώπησης των χρηστών του 
αερολιμένα ή των οργανώσεων που 
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αερολιμένα»). εκπροσωπούν χρήστες του αερολιμένα
(«επιτροπή χρηστών αερολιμένα»).

Αιτιολόγηση

Σε μεμονωμένα αεροδρόμια, λόγω της απουσίας σημαντικών προβλημάτων ή λόγω διαφωνιών, 
οι εκπρόσωποι έπαψαν να παρίστανται στις συνεδριάσεις των συσταθεισών επιτροπών χρηστών 
αερολιμένα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να υπάρχει υποχρέωση σύστασης τέτοιας επιτροπής αν 
δεν διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τους χρήστες. Επιπροσθέτως, για τα μικρότερα 
περιφερειακά αεροδρόμια, η δημιουργία και διαχείριση της επιτροπής χρηστών, μπορεί να 
επιφέρει αυξημένο διοικητικό και οικονομικό κόστος.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν 
τον αριθμό αυτό σε λιγότερο από δύο 
παρέχοντες για κάθε κατηγορία υπηρεσιών 
εδάφους ή, για τους αερολιμένες με ετήσια 
κίνηση η οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 
5 εκατομμύρια επιβάτες ή 100.000 τόνους 
φορτίου για τουλάχιστον τα τρία 
προηγούμενα έτη, σε λιγότερους από τρεις 
παρέχοντες για κάθε κατηγορία υπηρεσιών 
εδάφους.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν 
τον αριθμό αυτό σε λιγότερο από δύο 
παρέχοντες για κάθε κατηγορία υπηρεσιών 
εδάφους, υπό την προϋπόθεση ότι 
επιλέγονται βάσει σχετικών, 
αντικειμενικών, διαφανών και 
αμερόληπτων κριτηρίων.

Για τους αερολιμένες με ετήσια κίνηση η 
οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια επιβάτες ή 100.000 τόνους 
φορτίου για τα τουλάχιστον τρία 
προηγούμενα έτη, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι να αυξηθεί ο αριθμός των 
παρόχων υπηρεσιών εδάφους σε τρεις, 
και - στη βάση αυτή - διατυπώνει 
συστάσεις προς τις εθνικές εποπτικές 
αρχές, οι οποίες θα αποφασίσουν ως 
ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές κατά 
πόσο οι ευρωπαϊκές, εθνικές και 
περιφερειακές ιδιαιτερότητες απαιτούν 
αυτή την αύξηση παρόχων για κάθε 
κατηγορία υπηρεσιών εδάφους υπό την 
προϋπόθεση ότι επιλέγονται βάσει 
σχετικών, αντικειμενικών, διαφανών και 
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αμερόληπτων κριτηρίων.
Δύο έτη μετά την ημερομηνία που 
εμφαίνεται στο άρθρο 46 δεύτερη 
παράγραφος η Επιτροπή εκτιμά τον 
αντίκτυπο αυτού του κανονισμού στην 
αγορά υπηρεσιών εδάφους της ΕΕ, 
περιλαμβάνοντας ειδική αξιολόγηση του 
αντικτύπου στα δικαιώματα των 
εργαζομένων. Η Επιτροπή παρουσιάζει 
τα συμπεράσματά της σε έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η έκθεση συνοδεύεται, αν 
είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση 
για την τροποποίηση του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2, 
περιορίζουν τον αριθμό των εγκεκριμένων 
παρεχόντων υπηρεσίες, τα κράτη μέλη δεν 
εμποδίζουν ένα χρήστη αερολιμένα, 
ανεξαρτήτως του τμήματος του 
αερολιμένα το οποίο του έχει διατεθεί, να 
έχει για κάθε περιορισθείσα κατηγορία 
υπηρεσιών εδάφους ουσιαστική επιλογή, 
με βάση τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3, μεταξύ τουλάχιστον:

4. Όταν, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2, 
περιορίζουν τον αριθμό των εγκεκριμένων 
παρεχόντων υπηρεσίες, τα κράτη μέλη δεν 
εμποδίζουν ένα χρήστη αερολιμένα, 
ανεξαρτήτως του τμήματος του 
αερολιμένα το οποίο του έχει διατεθεί, να 
έχει για κάθε περιορισθείσα κατηγορία 
υπηρεσιών εδάφους ουσιαστική επιλογή, 
με βάση τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφους 2 και 3, μεταξύ τουλάχιστον:

– δύο παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους, ή – δύο παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους.

– τριών παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους 
για αερολιμένες των οποίων η ετήσια 
κίνηση ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια επιβάτες ή 100.000 τόνους 
φορτίου για τουλάχιστον τα τρία 
προηγούμενα έτη.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παρέχοντες που έχουν άδεια να 
παρέχουν υπηρεσίες εδάφους σε έναν 
αερολιμένα όπου ο αριθμός τους είναι 
περιορισμένος δυνάμει του άρθρου 6 ή του 
άρθρου 14, επιλέγονται σύμφωνα με τη 
διαφανή, ανοικτή και αμερόληπτη 
διαδικασία υποβολής προσφορών.

1. Οι παρέχοντες που έχουν άδεια να 
παρέχουν υπηρεσίες εδάφους σε έναν
αερολιμένα όπου ο αριθμός τους είναι 
περιορισμένος δυνάμει του άρθρου 6 ή του 
άρθρου 14, επιλέγονται σύμφωνα με τη 
διαφανή, ανοικτή και αμερόληπτη 
διαδικασία υποβολής προσφορών, ανοικτή 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/EΚ 
περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης συμβάσεων στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών 
και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η 
αρμόδια επί των προσφορών αρχή μπορεί 
να χωρίσει τις εν λόγω υπηρεσίες 
εδάφους σε χωριστές παρτίδες και να 
διοργανώσει χωριστές διαδικασίες 
διαγωνισμού για κάθε παρτίδα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αφού ενημερώσει την Επιτροπή, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να 
περιλάβει μεταξύ των προδιαγραφών για 
την υποβολή προσφορών, την υποχρέωση 
παροχής υπηρεσιών δημοσίου 
συμφέροντος που πρέπει να τηρείται από 
τους παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους σε 
σχέση με τους αερολιμένες που 
εξυπηρετούν τις περιφερειακές ή τις 
αναπτυσσόμενες περιοχές οι οποίες 
αποτελούν μέρος της επικράτειάς του, σε 
περίπτωση που οι παρέχοντες δεν είναι 
διατεθειμένοι να παρέχουν υπηρεσίες 
εδάφους χωρίς κρατική ενίσχυση (δηλαδή 
αποκλειστικά δικαιώματα ή
αντισταθμιστικές πληρωμές), αλλά σε 
περίπτωση που οι αερολιμένες είναι 
ζωτικής σημασίας όσον αφορά την 

4. Αφού ενημερώσει την Επιτροπή και με 
την επιφύλαξη των κανόνων της Ένωσης 
για τις κρατικές ενισχύσεις, το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται να 
περιλάβει μεταξύ των προδιαγραφών για 
την υποβολή προσφορών την υποχρέωση 
παροχής υπηρεσιών δημοσίου 
συμφέροντος που πρέπει να τηρείται από 
τους παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους σε 
σχέση με τους αερολιμένες που 
εξυπηρετούν τις περιφερειακές ή τις 
αναπτυσσόμενες περιοχές οι οποίες 
αποτελούν μέρος της επικράτειάς του, σε 
περίπτωση που οι παρέχοντες δεν είναι 
διατεθειμένοι να παρέχουν υπηρεσίες 
εδάφους χωρίς κρατική ενίσχυση (δηλαδή 
αποκλειστικά δικαιώματα ή 
αντισταθμιστικές πληρωμές), αλλά σε 
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προσβασιμότητα για το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος. Η παρούσα διάταξη δεν 
θίγει τους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις.

περίπτωση που οι αερολιμένες είναι 
ζωτικής σημασίας όσον αφορά την 
προσβασιμότητα για το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Αν κατόπιν μιας πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών δεν συγκεντρωθεί 
επαρκής αριθμός παρεχόντων σύμφωνα 
με το άρθρο 6, η αρμόδια επί των 
προσφορών αρχή δρομολογεί νέα 
πρόσκληση υποβολής προσφορών μέσα 
σε 12 μήνες από τη λήξη της 
προηγούμενης διαδικασίας υποβολής 
προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
χρηστών του αερολιμένα, να παρατείνει 
την περίοδο αυτή για 36 μήνες κατ' 
ανώτατο όριο.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) επίπεδο της ποιότητας των εργασιών, 
όπως αξιολογείται με βάση ένα 
αντιπροσωπευτικό πρόγραμμα πτήσεων 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της αποδοτικής χρήσης του προσωπικού 
και του εξοπλισμού, της τελευταίας 
παραλαβής αποσκευών και φορτίου, των 
χρόνων παράδοσης αποσκευών και 
φορτίου και των μέγιστων χρόνων 
φόρτωσης-εκφόρτωσης·

(β) επίπεδο της ποιότητας των εργασιών, 
όπως αξιολογείται με βάση ένα 
αντιπροσωπευτικό πρόγραμμα πτήσεων 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της αποδοτικής χρήσης του προσωπικού 
και του εξοπλισμού, της τελευταίας 
παραλαβής αποσκευών και φορτίου,
δυνατότητα εξασφάλισης ασφαλούς και 
υπεύθυνης διακίνησης αποσκευών και 
εξοπλισμού και των χρόνων παράδοσης 
αποσκευών και φορτίου και των μέγιστων 
χρόνων φόρτωσης-εκφόρτωσης·
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων από 
άποψη εμπειρίας των εργαζομένων και 
επάρκεια του προγράμματος 
εκπαίδευσης/προσόντων·

(δ) επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων από 
άποψη εμπειρίας των εργαζομένων και 
αξιοπιστία και επάρκεια του 
προγράμματος εκπαίδευσης/προσόντων·

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) καινοτόμο επίδοση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ β) εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών για 
τους υπαλλήλους του, ιδίως όσον αφορά 
την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους είναι 
εξουσιοδοτημένοι για μια ελάχιστη 
περίοδο επτά ετών και με μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών εκτός από την περίπτωση των 

1. Οι παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους είναι 
εξουσιοδοτημένοι για μια ελάχιστη 
περίοδο επτά ετών και με μέγιστη περίοδο 
δέκα ετών. Η ακριβής χρονική περίοδος 
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παρεκκλίσεων για το άνοιγμα της 
εξυπηρέτησης δι' ιδίων μέσων και των 
υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.
Η ακριβής χρονική περίοδος για την οποία 
οι παρέχοντες εξουσιοδοτούνται και η 
ημερομηνία έναρξης των εργασιών πρέπει 
να αναφέρεται σαφώς στην πρόσκληση 
υποβολής προσφορών.

για την οποία οι παρέχοντες 
εξουσιοδοτούνται και η ημερομηνία 
έναρξης των εργασιών πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς στην πρόσκληση 
υποβολής προσφορών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ένας παρέχων υπηρεσίες παύει τις 
δραστηριότητές του πριν από το τέλος της 
περιόδου για την οποία έχει 
εξουσιοδοτηθεί, ο παρέχων υπηρεσίες 
πρέπει να αντικαθίσταται με βάση τη 
διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στα 
άρθρα 7, 8, 9 και στο παρόν άρθρο. Κάθε 
πάροχος που παύει τη δραστηριότητά του 
ενημερώνει την αρμόδια επί των 
προσφορών αρχή για την πρόθεσή του να 
παύσει τη δραστηριότητά του, έγκαιρα και
τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα, πριν
αποχωρήσει από τον αερολιμένα.
Οικονομικές κυρώσεις δύναται να 
επιβληθούν στον παρέχοντα υπηρεσίες, σε 
περίπτωση που δεν ενημερώνει έγκαιρα
την αρμόδια επί των προσφορών αρχή 
εκτός εάν ο παρέχων υπηρεσίες μπορεί να 
αποδείξει την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

4. Όταν ένας παρέχων υπηρεσίες παύει τις 
δραστηριότητές του πριν από το τέλος της 
περιόδου για την οποία έχει 
εξουσιοδοτηθεί, ο παρέχων υπηρεσίες 
πρέπει να αντικαθίσταται με βάση τη 
διαδικασία επιλογής που περιγράφεται στα 
άρθρα 7, 8, 9 και στο παρόν άρθρο. Κάθε 
πάροχος που παύει τη δραστηριότητά του 
ενημερώνει την αρμόδια επί των 
προσφορών αρχή για την πρόθεσή του να 
παύσει τη δραστηριότητά του τουλάχιστον 
έξι μήνες προτού αποχωρήσει από τον 
αερολιμένα. Οικονομικές κυρώσεις 
δύναται να επιβληθούν στον παρέχοντα 
υπηρεσίες, σε περίπτωση που δεν 
ενημερώνει τουλάχιστον έξι μήνες εκ των 
προτέρων την αρμόδια επί των προσφορών 
αρχή εκτός εάν ο παρέχων υπηρεσίες 
μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη ανωτέρας 
βίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το κράτος μέλος δεν βρει παρέχοντα διαγράφεται
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υπηρεσίες εδάφους για αυτό το 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, το 
κράτος μέλος ρυθμίζει τις τιμές αυτών 
των υπηρεσιών εδάφους για τις οποίες 
ισχύει προσωρινό μονοπώλιο μέχρι να 
ξεκινήσει ένας ακόμη πάροχος να 
προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες εδάφους 
στον αερολιμένα.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη ρύθμιση των τιμών σε περίπτωση προσωρινής ντε φάκτο μονοπωλιακής 
κατάστασης δεν έχει νομική βάση επειδή η αγορά θεωρείται ανοιχτή. Οι τιμές που 
διαμορφώνονται μεταξύ φορέα παροχής και του πελάτη του αποτελεί αντικείμενο εμπορικής 
συμφωνίας με ευαίσθητες πληροφορίες που δεν μπορούν να κοινοποιηθούν. Μια τέτοια 
ρύθμιση δεν μπορεί να επιβληθεί σε εμπορική αγορά. Αυτό οδηγεί σε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού έναντι εν δυνάμει ανταγωνιστών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον ένα κράτος μέλος επιβάλλει 
την απαίτηση, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, τα έγγραφα της διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για την διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10 απογράφουν το ενδιαφερόμενο 
προσωπικό και παρέχουν τις σχετικές 
λεπτομέρειες για τα συμβατικά δικαιώματα 
των υπαλλήλων και τις συνθήκες υπό τις 
οποίες οι υπάλληλοι θεωρείται ότι 
συνδέονται με τις εν λόγω υπηρεσίες.

5. Τα έγγραφα της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για την διαδικασία επιλογής 
που προβλέπεται στα άρθρα 7 έως 10 
απογράφουν το ενδιαφερόμενο προσωπικό 
και παρέχουν τις σχετικές λεπτομέρειες για 
τα συμβατικά δικαιώματα των υπαλλήλων 
και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι 
υπάλληλοι θεωρείται ότι συνδέονται με τις 
εν λόγω υπηρεσίες.

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των κοινωνικών συνθηκών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, αποτελεί 
κομβική προϋπόθεση για την αποφυγή μεροληπτικών πρακτικών. Η αγορά υπηρεσιών εδάφους 
είναι πολύ ευμετάβλητη και οι φορείς παροχής μπορούν να αλλάζουν σε κάθε νέα διαδικασία 
διαγωνισμού. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη αβεβαιότητα το προσωπικό, στο οποίο μπορεί να 
επιβληθούν κανόνες και κοινωνικές προϋποθέσεις από τον νέο φορέα και να επιφέρουν 
απολύσεις. Κατά συνέπεια, είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνέχεια των 
συνθηκών εργασίας του προσωπικού.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρόχου οι 
οποίοι ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που έχει σταματήσει 
να παρέχει ο προηγούμενος πάροχος, και 
οι οποίοι δέχονται εθελοντικά να 
αναληφθούν από τον(τους) νέο(ους) 
πάροχο(παρόχους) ή εξυπηρετούμενο δι' 
ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα.

7. Τα κράτη μέλη περιορίζουν την 
απαίτηση της παραγράφου 6 στους 
υπαλλήλους του προηγούμενου παρόχου οι 
οποίοι ασχολούνται με την παροχή των 
υπηρεσιών εδάφους που έχει σταματήσει 
να παρέχει ο προηγούμενος πάροχος, και 
οι οποίοι συμφωνούν να αναληφθούν από 
τον(τους) νέο(ους) πάροχο(παρόχους) ή 
εξυπηρετούμενο δι' ιδίων μέσων χρήστη 
του αερολιμένα.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν, σε έναν αερολιμένα, το 
δικαιολογούν συγκεκριμένοι περιορισμοί 
χώρου ή δυναμικότητας ιδίως σε 
συνάρτηση με τη συμφόρησή του και το 
ποσοστό χρησιμοποίησης του χώρου, οι 
οποίοι εμποδίζουν το άνοιγμα στην αγορά 
ή/και την άσκηση της εξυπηρέτησης δι' 
ιδίων μέσων στον βαθμό που προβλέπεται 
από τον παρόντα κανονισμό, το οικείο 
κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει:

1. Όταν, σε έναν αερολιμένα, ο χώρος ή η 
δυναμικότητα είναι τόσο περιορισμένα 
που εμποδίζουν το άνοιγμα στην αγορά 
ή/και την άσκηση της εξυπηρέτησης δι' 
ιδίων μέσων στον βαθμό που προβλέπεται 
από τον παρόντα κανονισμό, το οικείο 
κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει:

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) να περιορίσει σε έναν ή δύο 
παρέχοντες υπηρεσίες μία ή περισσότερες 
κατηγορίες φορέων παροχής υπηρεσιών 

διαγράφεται
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εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 για αερολιμένες των 
οποίων η ετήσια κίνηση ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 5 εκατομμύρια επιβάτες ή 
100.000 τόνους φορτίου. Στην περίπτωση 
περιορισμού σε δύο παρέχοντες 
υπηρεσίες εφαρμόζεται το άρθρο 6 
παράγραφος 3·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα 
οργανώνει μια διαδικασία διαβούλευσης 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού μεταξύ του ιδίου, της 
επιτροπής χρηστών αερολιμένα και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
εδάφους. Οι διαβουλεύσεις αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τις τιμές των υπηρεσιών 
εδάφους που έτυχαν παρέκκλισης κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ), καθώς και την 
οργάνωση της παροχής αυτών. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος. Ο 
οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα 
καταγράφει τη συνάντηση αυτή και τα 
καταγεγραμμένα αποστέλλονται στην 
Επιτροπή κατόπιν αιτήσεώς της.

Ο οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα 
οργανώνει μια διαδικασία διαβούλευσης 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού μεταξύ του ιδίου, της 
επιτροπής χρηστών αερολιμένα και των 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
εδάφους. Οι διαβουλεύσεις αφορούν, 
μεταξύ άλλων, τις τιμές των υπηρεσιών 
εδάφους που έτυχαν παρέκκλισης κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και γ), καθώς και την 
οργάνωση της παροχής αυτών. Οι εν λόγω 
διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος. Στις 
συναντήσεις αυτές ως παρατηρητές 
μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το 
ζητήσουν, εκπρόσωποι του προσωπικού 
και των συνδικάτων. Ο οργανισμός 
διαχείρισης του αερολιμένα καταγράφει τη 
συνάντηση αυτή και τα καταγεγραμμένα 
αποστέλλονται στην Επιτροπή κατόπιν 
αιτήσεώς της.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε αερολιμένες των οποίων η ετήσια 
κίνηση ανέρχεται σε τουλάχιστον 2 
εκατομμύρια διακινήσεις επιβατών ή 
50.000 τόνους φορτίου για τουλάχιστον 
τρία συναπτά έτη, δεν επιτρέπεται σε 
καμία επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες 
εδάφους, είτε ως παρέχων υπηρεσίες 
εδάφους ή ως χρήστης που εξυπηρετείται 
δι’ ιδίων μέσων, εκτός εάν έχουν λάβει την 
αντίστοιχη έγκριση. Η επιχείρηση που 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 
παρόντος κεφαλαίου δικαιούται να λάβει 
έγκριση.

1. Δεν επιτρέπεται σε καμία επιχείρηση να 
παρέχει υπηρεσίες εδάφους, είτε ως 
παρέχων υπηρεσίες εδάφους, είτε ως 
υπεργολάβος ή ως χρήστης που 
εξυπηρετείται δι’ ιδίων μέσων, εκτός εάν 
έχουν λάβει την αντίστοιχη έγκριση. Η 
επιχείρηση που ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου 
δικαιούται να λάβει έγκριση.

Αιτιολόγηση

Τέτοια απαίτηση είναι σύμφωνη με την κοινή δήλωση που ενέκριναν οι τρεις από τους τέσσερις 
κοινωνικούς εταίρους (αερολιμένες, συνδικάτα, ανεξάρτητοι φορείς παροχής υπηρεσιών 
εδάφους) τον Απρίλιο του 2011. Πρέπει ωστόσο να καταστεί σαφές ότι εφαρμόζεται σε κάθε 
επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων. Επιπλέον, δεν δικαιολογείται η 
απαίτηση αυτή να περιοριστεί μόνο στα μεγαλύτερα αεροδρόμια.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της εκτίμησης που 
προβλέπει η παράγραφος 1, κάθε αιτών 
υποβάλλει τους ελεγμένους ισολογισμούς 
του των δύο προηγούμενων οικονομικών 
ετών.

3. Για τους σκοπούς της εκτίμησης που
προβλέπει η παράγραφος 1, κάθε αιτών 
υποβάλλει τους ελεγμένους ισολογισμούς 
του των δύο προηγούμενων οικονομικών 
ετών. Η εγκρίνουσα αρχή καθορίζει τη 
μορφή της τεκμηρίωσης που θα 
υποβληθεί.

Αιτιολόγηση

Λόγω του γεγονότος ότι ιδίως στον τομέα της αεροπορίας υπάρχουν πολύ διαφορετικοί μέθοδοι 
και μοντέλα λογιστικής αποτύπωσης του κόστους, η εγκρίνουσα αρχή πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να θεσπίζει τη μορφή της υποβαλλόμενης τεκμηρίωσης προκειμένου να 
διευκολυνθεί η δυνατότητα σύγκρισης.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) όρους για τα προσόντα του προσωπικού
καθώς και αντίστοιχες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης και σχέδιο εκπαίδευσης·

(δ) όρους για τα προσόντα του 
προσωπικού, αντίστοιχες απαιτήσεις 
εκπαίδευσης και σχέδιο εκπαίδευσης, και 
διαδικασίες για την αποτροπή 
ατυχημάτων και τραυματισμών·

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η διαδικασία για τη χορήγηση 
εγκρίσεων είναι διαφανής και 
αμερόληπτη και δεν καταλήγει, στην 
πράξη, σε μείωση της πρόσβασης στην 
αγορά ή του δικαιώματος 
αυτοεξυπηρέτησης σε επίπεδο κατώτερο 
από το προβλεπόμενο στον παρόντα 
κανονισμό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που η επιτροπή χρηστών 
αερολιμένα διαφωνεί με την απόφαση του 
οργανισμού διαχείρισης του αερολιμένα 
σχετικά με τη συγκέντρωση ή μη μιας 
υποδομής ή με το εύρος της 
συγκέντρωσης, δύναται να ζητήσει από την 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή του οικείου 
κράτους μέλους να αποφασίσει κατά 
πόσον η σχετική υποδομή πρόκειται να 
καταστεί ή όχι κεντρική και σε ποιο 

5. Σε περίπτωση που η επιτροπή χρηστών 
αερολιμένα διαφωνεί με την απόφαση του 
οργανισμού διαχείρισης του αερολιμένα 
σχετικά με τη συγκέντρωση ή μη μιας 
υποδομής ή με το εύρος της 
συγκέντρωσης, δύναται να ζητήσει από την 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή του οικείου 
κράτους μέλους να εξετάσει την 
αιτιολόγηση της απόφασης που έλαβε ο 
οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα.
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βαθμό.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος κανονισμός αναφέρεται στην οδηγία 2009/12/EΚ της ΕΕ για τα αερολιμενικά 
τέλη. Συνεπώς, οι απαιτήσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αρχές και τις διατάξεις της 
οδηγίας. Με βάση το ιστορικό αυτό, ο ρόλος της εποπτικής αρχής πρέπει να περιοριστεί στη 
εξακρίβωση της αιτιολόγησης της απόφασης και τη λήψη απόφασης όσον αφορά την 
εγκυρότητά της.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 4 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) προβλέψεις σχετικά με την 
κατάσταση του αερολιμένα όσον αφορά 
τα τέλη υπηρεσιών εδάφους, την αύξηση 
της κίνησης και τις προτεινόμενες 
επενδύσεις στις υποδομές·

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Σε περίπτωση που η χρήση των 
αερολιμενικών εγκαταστάσεων, πέραν
αυτών που ορίζονται ως κεντρικές 
υποδομές, συνεπάγεται την είσπραξη 
τέλους, αυτό πρέπει να καθορίζεται 
σύμφωνα με συνεκτικά, αντικειμενικά, 
διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια. 
Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
επιτρέπουν στον οργανισμό διαχείρισης 
αερολιμένα ενός δικτύου αερολιμένων, 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/12/EΚ 
της ΕΕ, να εφαρμόζει κοινό και διαφανές 
σύστημα τιμολόγησης.
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Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 - παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν μια απόφαση σχετικά με το ύψος 
των τελών υποβληθεί στην ανεξάρτητη
εποπτική αρχή, σύμφωνα με την
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου,
εφαρμόζεται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 
2009/12/ΕΚ.

7. Εάν μια απόφαση σχετικά με το ύψος 
των τελών υποβληθεί στην ανεξάρτητη 
αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, δεν 
τίθεται σε ισχύ προτού η ανεξάρτητη 
εποπτική αρχή εξετάσει το θέμα. Αν η 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή συμφωνεί με 
την απόφαση του οργανισμού διαχείρισης 
των υποδομών όσον αφορά το επίπεδο 
τελών των υπηρεσιών εδάφους, τότε τα 
τέλη μπορούν να ανακτώνται από τη 
χρονική στιγμή της λήψης της αρχικής 
απόφασης.

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η περίπτωση παρενοχλητικών προσφυγών απλώς για να αναβληθεί η 
επιβολή ενός αντιτίμου, είναι σημαντικό οι αρχές του αερολιμένα να έχουν τη δυνατότητα να 
ανακτήσουν τα τέλη για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε κατά τη διάρκεια της 
επεξεργασίας της προσφυγής.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
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είναι υπεύθυνος για το σωστό συντονισμό 
των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών 
εδάφους στον αερολιμένα του. Ως 
συντονιστής εδάφους, ο οργανισμός 
διαχείρισης του αερολιμένα διασφαλίζει, 
ειδικότερα, ότι οι δραστηριότητες των 
παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους και των 
χρηστών αερολιμένων που 
εξυπηρετούνται δι' ιδίων μέσων 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
συμπεριφοράς του αερολιμένα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 31.

είναι υπεύθυνος για το σωστό συντονισμό 
των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών 
εδάφους στον αερολιμένα του. Ως 
συντονιστής εδάφους, ο οργανισμός 
διαχείρισης του αερολιμένα διασφαλίζει 
ότι οι παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους και
οι χρήστες αερολιμένων που 
εξυπηρετούνται δι' ιδίων μέσων 
συμμορφώνονται με τους κανόνες 
συμπεριφοράς του αερολιμένα όπως 
ορίζονται στο άρθρο 31.

Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα έχει 
τη δυνατότητα να θεσπίζει μέτρα για την 
επιβολή κανόνων συμπεριφοράς. Τα 
μέτρα είναι διαφανή, αναλογικά και δεν 
εισάγουν διακρίσεις.

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
είναι υπεύθυνος για το σωστό συντονισμό 
των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών 
εδάφους στον αερολιμένα του. Ως 
συντονιστής εδάφους, ο οργανισμός 
διαχείρισης του αερολιμένα διασφαλίζει, 
ειδικότερα, ότι οι δραστηριότητες των 
παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους και των 
χρηστών αερολιμένων που εξυπηρετούνται 
δι' ιδίων μέσων συμμορφώνονται με τους 
κανόνες συμπεριφοράς του αερολιμένα 

1. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
είναι υπεύθυνος για το σωστό συντονισμό 
των δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών 
εδάφους στον αερολιμένα του. Ως 
συντονιστής εδάφους, ο οργανισμός 
διαχείρισης του αερολιμένα διασφαλίζει, 
ειδικότερα, ότι οι δραστηριότητες των 
παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους και των 
χρηστών αερολιμένων που εξυπηρετούνται 
δι' ιδίων μέσων συμμορφώνονται με τους
κανόνες συμπεριφοράς του αερολιμένα 
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όπως ορίζονται στο άρθρο 31. όπως ορίζονται στο άρθρο 31. Ως 
συντονιστής εδάφους πρέπει να ορισθεί 
ανεξάρτητο όργανο.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
δεν θίγουν τους περί ανταγωνισμού 
κανόνες της Ένωσης.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οργανισμός διαχείρισης του 
αερολιμένα, μια δημόσια αρχή ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας που ελέγχει 
το αεροδρόμιο μπορεί να θεσπίζει κανόνες 
συμπεριφοράς.

2. Ο οργανισμός διαχείρισης του
αερολιμένα, μια δημόσια αρχή ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας που ελέγχει 
το αεροδρόμιο μπορεί να θεσπίζει κανόνες 
συμπεριφοράς ώστε να εξασφαλίζεται η 
εύρυθμη λειτουργία του αερολιμένα.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στους αερολιμένες με ετήσια κίνηση 
που ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια διακινήσεις επιβατών ή σε 
100.000 τόνους φορτίου για τουλάχιστον 
τα τρία προηγούμενα έτη, ο οργανισμός 
διαχείρισης του αεροδρομίου ή, ανά 
περίπτωση, η δημόσια αρχή ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας που ελέγχει 
τον αερολιμένα καθορίζει ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας για την εκτέλεση των 

2. Στους αερολιμένες με ετήσια κίνηση 
που ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια διακινήσεις επιβατών ή σε 
100.000 τόνους φορτίου για τουλάχιστον 
τα τρία προηγούμενα έτη, ο οργανισμός 
διαχείρισης του αεροδρομίου ή, ανά 
περίπτωση, η δημόσια αρχή ή 
οποιοσδήποτε άλλος φορέας που ελέγχει 
τον αερολιμένα καθορίζει ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας για την εκτέλεση των 
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υπηρεσιών εδάφους. υπηρεσιών εδάφους. Τα πρότυπα αυτά 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να 
συνάδουν με τους κανόνες, τις ρυθμίσεις 
και τα συστήματα διαχείρισης ασφαλείας 
του φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα 
και των οικείων αερομεταφορέων ως 
έχουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων πληρούν τα συγκεκριμένα ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας. Επιπλέον, οι χρήστες 
των αερολιμένων και οι παρέχοντες 
υπηρεσίες εδάφους πληρούν τα ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας στις συμβατικές 
σχέσεις τους.

3. Οι παρέχοντες υπηρεσίες και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ ιδίων 
μέσων πληρούν τα συγκεκριμένα ελάχιστα 
πρότυπα ποιότητας. Ο οργανισμός 
διαχείρισης του αερολιμένα μπορεί να 
ζητήσει από τους παρόχους υπηρεσιών 
εδάφους και τους αυτοεξυπηρετούμενους 
χρήστες αερολιμένων να θεσπίσουν και 
να εφαρμόσουν σύστημα διαχείρισης 
ασφαλείας αντίστοιχο με το μέγεθος της 
επιχείρησης και τη φύση και 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων, το 
οποίο θα είναι συμβατό με τα συστήματα 
διαχείρισης του φορέα εκμετάλλευσης του 
αερολιμένα και πληροί όλες τις άλλες 
προϋποθέσεις που ορίζουν η εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία. Επιπλέον, οι 
χρήστες των αερολιμένων και οι 
παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους πληρούν τα 
ελάχιστα πρότυπα ποιότητας στις 
συμβατικές σχέσεις τους.

Αιτιολόγηση

Τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα απηχούν την κοινή δήλωση που ενέκριναν οι τρεις από τους 
τέσσερις κοινωνικούς εταίρους (αερολιμένες, συνδικάτα, ανεξάρτητοι φορείς παροχής 
υπηρεσιών εδάφους) τον Απρίλιο του 2011. Ωστόσο, το σύστημα δεν προβλέπει λειτουργική 
λύση που να διασφαλίζει την επιβολή της (εκτός από τη δυσανάλογη απόσυρση της έγκρισης 
φορέων παροχής υπηρεσιών εδαφών από κράτος μέλος).
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Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Αν αυτό δεν διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ποιότητας, η δημόσια αρχή 
ή οιοδήποτε άλλη διαχειριστικό όργανο 
του αερολιμένα θα έχει τη δυνατότητα να 
θεσπίζει μέτρα για την επιβολή των 
ελάχιστων προδιαγραφών ποιότητας. Τα 
εγκρινόμενα μέτρα είναι δίκαια, διαφανή, 
αναλογικά και αμερόληπτα.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 - παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Αν αυτό δεν διασφαλίζει 
συμμόρφωση, ο οργανισμός διαχείρισης 
έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει μέτρα για 
την επιβολή ελαχίστων προτύπων 
ποιότητας. Τα μέτρα είναι διαφανή, 
αναλογικά και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας που 
ορίζονται από τους φορείς διαχείρισης 
του αερολιμένα συνίστανται σε:
(1) Ελάχιστα πρότυπα ποιότητας 
λειτουργικών επιδόσεων:
(α) Εξυπηρέτηση επιβατών
- Μέγιστος χρόνος αναμονής των 
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επιβατών στον έλεγχο εισιτηρίων και 
αποσκευών
(β) Υπηρεσίες αποσκευών
- Μέγιστος χρόνος παράδοσης 
αποσκευών (1η αποσκευή και τελευταία 
αποσκευή)
- Μέγιστος χρόνος παράδοσης για 
μεταφερόμενες αποσκευές
- Ασφαλής και υπεύθυνη διακίνηση 
αποσκευών και εξοπλισμού 
(γ) Υπηρεσίες φορτίου και ταχυδρομείου
- Μέγιστος χρόνος παράδοσης για φορτίο 
και/ή ταχυδρομικά αντικείμενα
- Μέγιστος χρόνος παράδοσης για 
μεταφερόμενο φορτίο και/ή ταχυδρομικά 
αντικείμενα
(δ) Επιχειρήσεις εκχιονισμού
- μέγιστος χρόνος για αποπάγωση του 
αεροσκάφους
- ελάχιστα αποθέματα αποπάγωσης
(ε) Τήρηση της διάρκειας φόρτωσης-
εκφόρτωσης (καθυστερήσεις)
(στ) Μη πρόκληση ζημίας από ξένα 
αντικείμενα στους διαδρόμους 
(2) Ελάχιστα πρότυπα ποιότητας όσον 
αφορά την κατάρτιση
- Συμμετοχή σε επικαιροποιημένα 
μαθήματα κατάρτισης που παρέχονται 
από το αεροδρόμιο για τις διαδικασίες 
σχετικά με τον ελεγχόμενο χώρο 
αερολιμένα, την ασφάλεια, την 
προστασία, τη διαχείριση κρίσεων και  
την προστασία του περιβάλλοντος
(3) Ελάχιστα πρότυπα ποιότητας σχετικά 
με πληροφορίες και βοήθεια στους 
επιβάτες: 
(α) Μετάδοση από το αεροδρόμιο 
πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο για 
την παράδοση των αποσκευών
(β) Μετάδοση πληροφοριών σε 
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πραγματικό χρόνο σχετικά με τους 
επιβάτες τους οποίους αφορά η 
καθυστέρηση και η ακύρωση πτήσεων
(4) Ελάχιστα πρότυπα ποιότητας όσον 
αφορά την συλλογική λήψη αποφάσεων 
στον αερολιμένα (ΣΛΑ)
- Συμμετοχή στο σύστημα ΣΛΑ του 
αεροδρομίου
(5) Ελάχιστα πρότυπα ποιότητας όσον 
αφορά την ασφάλεια
(α) Υπάρχον σύστημα διαχείρισης 
ασφαλείας (ΣΔΑ) και υποχρέωση 
συντονισμού του με το ΣΔΑ του 
αεροδρομίου
(β) Αναφορά ατυχημάτων-συμβάντων
(6) Ελάχιστα πρότυπα ποιότητας όσον 
αφορά την προστασία
- Υπάρχον σύστημα διαχείρισης 
προστασίας
(7) Ελάχιστα πρότυπα ποιότητας όσον 
αφορά σχέδιο έκτακτης ανάγκης
- Υπάρχον σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
(περιλαμβανομένου του σχεδίου 
εκχιονισμού) και υποχρέωση συντονισμού 
του με το σχέδιο του αεροδρομίου
(8) Περιβάλλον
- Αναφορά περιβαλλοντικών συμβάντων 
(διαρροές)
- Εκπομπές από τα οχήματα διαδρόμων

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάρτιση και επικαιροποίηση των 
ελάχιστων προτύπων ποιότητας
1. Για κάθε ελάχιστο πρότυπο ποιότητας 
ο οργανισμός διαχείρισης αεροδρομίου 
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ορίζει το επίπεδο και το είδος της 
αναμενόμενης επίδοσης στο αεροδρόμιό 
του. Η επιτροπή χρηστών αεροδρομίου 
γνωμοδοτεί για τον ακριβή ορισμό, την 
κάλυψη και τον τρόπο εκτίμησης της 
τήρησης των ελάχιστων προτύπων 
ποιότητας. Όλοι οι φορείς παροχής 
υπηρεσιών εδάφους και οι χρήστες των 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ 
ιδίων μέσων εκπαιδεύονται πριν από την 
εφαρμογή της εκτίμησης της τήρησης 
των ελάχιστων προτύπων ποιότητας.
2. Όλα τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας 
(και οι σχετικοί ποσοτικοί στόχοι τους) 
είναι δημόσια.  
3. Πριν την επικαιροποίση ή 
τροποποίηση των ελάχιστων προτύπων 
ποιότητας, ο οργανισμός διαχείρισης του 
αεροδρομίου ζητεί τη γνώμη της 
επιτροπής χρηστών αεροδρομίου και των 
παρόχων υπηρεσιών εδάφους στο 
αεροδρόμιο.
4. Ο οργανισμός διαχείρισης αεροδρομίου 
υποβάλλει έκθεση στην επιτροπή 
χρηστών αεροδρομίου σχετικά με τη 
συμμόρφωση προς τα πρότυπα αυτά των 
παρόχων υπηρεσιών εδάφους και των 
χρηστών αερολιμένων που 
εξυπηρετούνται δι' ιδίων μέσων.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στους αερολιμένες με ετήσια κίνηση 
που ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια διακινήσεις επιβατών ή σε 
100.000 τόνους φορτίου για τουλάχιστον 
τρία συνεχόμενα έτη, οι παρέχοντες 
υπηρεσίες εδάφους και οι χρήστες 
αερολιμένων που εξυπηρετούνται δι’ 
ιδίων μέσων υποβάλλουν έκθεση σχετικά 
με τις λειτουργικές επιδόσεις τους στην 
Επιτροπή.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Ο πολλαπλασιασμός των εκθέσεων οδηγεί σε διοικητική επιβάρυνση όλων των φορέων 
παροχής υπηρεσιών εδάφους και των χρηστών, χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
θεσπίζει λεπτομερείς προδιαγραφές 
σχετικά με το περιεχόμενο και την 
διάδοση των υποχρεώσεων υποβολής 
εκθέσεων με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 42.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο πολλαπλασιασμός των εκθέσεων οδηγεί σε διοικητική επιβάρυνση όλων των φορέων 
παροχής υπηρεσιών εδάφους και των χρηστών, χωρίς πραγματική προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κάθε φορέας παροχής υπηρεσιών 
εδάφους και εξυπηρετούμενος δι' ιδίων 
μέσων χρήστης αερολιμένα που 
χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους 
υπεργολάβους, παραμένει οικονομικά 
υπεύθυνος για την υπεργολαβία.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξυπηρέτηση επιβατών περιλαμβάνει 2. Η εξυπηρέτηση επιβατών περιλαμβάνει 
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την παροχή κάθε είδους πληροφορίας και 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των επιβατών-κατά την 
αναχώρηση, την άφιξη, τη διέλευση ή την 
ανταπόκριση, ιδίως τον έλεγχο εισιτηρίων, 
τίτλων ταξιδιού, την παράδοση των 
αποσκευών και τη μεταφορά τους μέχρι τα 
συστήματα διαλογής.

την παροχή κάθε είδους πληροφορίας και 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προβλέπονται στο πλαίσιο της 
σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα 
δικαιώματα των επιβατών-κατά την 
αναχώρηση, την άφιξη, τη διέλευση ή την 
ανταπόκριση, ιδίως τον έλεγχο εισιτηρίων,
τίτλων ταξιδιού, την παράδοση των 
αποσκευών, καθιερώνοντας την αρχή ότι 
οι αποσκευές ανήκουν στον 
ενδιαφερόμενο επιβάτη, επί παραδείγματι 
μέσω ηλεκτρονικής εξακρίβωσης, και τη 
μεταφορά τους μέχρι τα συστήματα 
διαλογής.
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