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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je 1. decembra 2011 objavila predlog uredbe o storitvah zemeljske oskrbe 
na letališčih Unije. 

Sektor storitev zemeljske oskrbe je že dolgo čakal predlog Komisije, s katerim bi se z 
nadaljnjim odpiranjem trga izboljšala učinkovitost in splošna kakovost storitev zemeljske 
oskrbe. Kljub temu, da se s predlogom znatno izboljšuje veljavni zakonodajni okvir, pa je za 
učinkovito odpiranje trga, ki bo temeljilo na usklajenosti in preglednosti ter izboljšanih 
storitvah za uporabnike letališč in torej potnikov, še vedno treba obravnavati nekatera 
pomembna vprašanja.

Izboljšana ponudba zemeljskih storitev na letališčih Evropske unije 

Komisija je v svojem predlogu povečala najmanjše mogoče število tretjih izvajalcev 
zemeljske oskrbe za nekatere pomembne storitve zemeljske oskrbe (sprejem in odprema 
prtljage, oskrba na ploščadi, oskrba z gorivom in oljem ter sprejem in odprema tovora in 
pošte) z dveh na tri na letališčih z več kot 5 milijonov potnikov in predlagala, da bi imela 
vsaka letalska družba možnost samooskrbe, kar bi razširilo izbiro in prispevalo k izboljšanju 
skupne kakovosti storitev zemeljske oskrbe na evropskih letališčih. 

Predlog Komisije je pomemben ukrep v pravi smeri pri odpiranju trga storitev zemeljske 
oskrbe. 

Pripravljavka mnenja zato podpira predlog, da bi bili na letališčih z več kot 5 milijonov 
potnikov letno najmanj trije izvajalci. Meni, da zanje niso potrebne dodatne omejitve dostopa 
za izvajalce storitev zemeljske oskrbe, kot predlaga Komisija v členu 14 za letališča s 
posebnimi omejitvami. 

Pripravljavka mnenja pozdravlja začetek vzajemnega priznavanja dovoljenj iz drugih držav 
članic, kar je osrednje načelo prostega gibanja in s tem notranjega trga. Na splošno mora biti 
postopek izdaje dovoljenj pregleden, nediskriminatoren in v praksi ne sme zmanjšati dostopa 
do trga ali pravice do samooskrbe pod raven, določeno s to uredbo. 

Uravnotežena liberalizacija trga storitev zemeljske oskrbe v Evropski uniji

Odpiranje trga storitev zemeljske oskrbe bi vseeno moralo biti uravnoteženo, saj so te storitve 
zelo konkurenčen in kapitalsko intenziven posel, pri katerem so stalni stroški za zaposlene in 
opremo zelo visoki. Letalske družbe že od odprtja trga storitev zemeljske oskrbe uspešno 
stalno znižujejo pristojbine. Zato se marže v evropskem sektorju storitev zemeljske oskrbe v 
zadnjih desetih letih znižujejo kljub hitri rasti števila potnikov po vsej Evropski uniji.

Popolno odprtje trga bi povečalo pritisk na izvajalce, ki bi zato morali zmanjšati stroške za
zaposlene. To bi utegnilo povzročiti pritisk na plače, manjšo varnost zaposlitve in manj 
usposabljanja za zaposlene, pa tudi povečano zaposlovanje s krajšim delovnim časom ali 
začasne zaposlitve.
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Nadaljnje izboljševanje javnih razpisov – potreba po večji prožnosti

Pripravljavka mnenja priznava, da predlog Komisije s podrobnejšo razpisno specifikacijo za 
postopek izbire in podaljšanjem najdaljšega obdobja za izbiro izvajalca nekaterih glavnih 
storitev zemeljske oskrbe na deset let uvaja izboljšave javnih razpisov. Prepričana pa je, da bi 
moralo najdaljše obdobje veljati za vse storitve zemeljske oskrbe, v primeru izjem iz člena 14 
predloga pa ne bi smelo biti omejeno. 

Da se izvajalcem storitev omogoči večja prožnost, zlasti boljši dostop za mala in srednja 
podjetja, pripravljavka mnenja predlaga, naj se naročniku dovoli, da razdeli storitve zemeljske 
oskrbe na sklope in pripravi poseben razpisni postopek za vsak sklop posebej. Javne razpise je 
treba ohraniti, da se ne ogrozi dostop do trga storitev zemeljske oskrbe, zato pripravljavka 
mnenja predlaga, da bi moral naročnik v primeru neuspešnega razpisa objaviti nov razpis v 
predpisanem roku dvanajstih mesecev. 

Poudarja, da se lahko neuspešen javni razpis za omejeno obdobje, v katerem drugi izvajalec 
preneha opravljati storitev pred predvidenim rokom, dejansko obravnava kot monopol, zaradi 
katerega lahko države članice regulirajo cene storitev zemeljske oskrbe, kot predlaga 
Komisija, medtem ko je trg uradno še vedno odprt. 

Centralizirana infrastruktura in pojasnilo o pristojbinah

Skupen in pregleden sistem pristojbin za centralizirano letališko infrastrukturo in naprave je 
potreben zaradi preglednosti in za načrtovanje uporabnikov letališč. Pripravljavec mnenja 
predlaga, da bi upravljavec v informacije, ki so namenjene odboru letaliških uporabnikov in 
podjetij, obvezno vključil napoved stanja glede pristojbin za storitve zemeljske oskrbe, rasti 
prometa in predlaganih infrastrukturnih naložb na letališčih. 

Da se prepreči nadležno izpodbijanje, katerega edini namen je preložiti zaračunavanje 
pristojbine, bi bilo treba letališkim organom omogočiti, da si povrnejo pristojbino za čas 
pritožbenega postopka. Če je za presojo odločitve o višini pristojbin za zemeljsko oskrbo v 
skladu z odstavkom 6 tega člena zaprošen neodvisni nadzorni organ, začne odločitev veljati 
šele, ko neodvisni organ zadevo preuči. Če se neodvisni nadzorni organ strinja z odločitvijo 
upravljavca infrastrukture o višini pristojbin za storitve zemeljske oskrbe, se pristojbine 
povrnejo od trenutka, ko je bila sprejeta prvotna odločitev.

Usklajevanje dejavnosti

Upravljavec letališča je pooblaščen za izvrševanje pravil ravnanja, kar krepi njegovo 
usklajevalno vlogo upravljavca letališča. Pripravljavka mnenja poudarja, da mora biti 
upravljavec letališča odgovoren za ustrezno usklajevanje dejavnosti zemeljske oskrbe na 
letališču. 

Uporaba standardov

Pripravljavka mnenja predlaga uvedbo minimalnih standardov za letališke storitve, ki bodo 
izboljšali storitve in pomagali pri delovanju letališč. Minimalni standardi morajo spoštovati 
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varnostne zahteve, ureditve in upravljavski sistem na letališčih iz Uredbe (ES) št. 216/2008 o 
skupnih predpisih na področju civilnega letalstva. Poleg tega pripravljavka mnenja predlaga 
uvedbo obveznosti za izvajalce storitev zemeljske oskrbe, da opredelijo in izvajajo sistem za 
varno upravljanje, ki bi moral podpirati izvrševanje minimalnih standardov. Upravljavci 
letališč so poleg tega pooblaščeni, da izvršujejo minimalne standarde kakovosti. 

Sklepna ugotovitev

Pripravljavka mnenja poudarja, da mora biti odprtje trga storitev zemeljske oskrbe v Evropski 
uniji uravnoteženo, saj bi popolna liberalizacija lahko vodila k visoki stopnji nestabilnosti, ker 
bi bilo vse več izvajalcev prisiljenih prenehati z opravljanjem dejavnosti. Podjetja za 
zemeljsko oskrbo so hrbtenica zračnega prometa in nestabilen trg storitev zemeljske oskrbe bi 
povzročil ponavljajoče se motnje v delovanju evropskih letališč ter znatno odpuščanje 
delovne sile. Dolgoročno pa utegne popolna liberalizacija privesti do oligopola preostalih 
nekaj podjetij za zemeljsko oskrbo v vsej Evropi. Takšen oligopol bi bil v nasprotju s koristmi 
letalskih družb, zaposlenih in potnikov, ter bi neugodno vplival na konkurenčnost, rast in 
delovna mesta. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se poskrbelo za ustrezno in 
neovirano izvajanje dejavnosti zračnega 
prometa na letališčih, zagotovila varnost in 
varovanje letaliških poslopij ter varstvo 
okolja in skladnost z veljavnimi socialnimi 
predpisi, je treba za opravljanje storitev 
zemeljske oskrbe zahtevati ustrezno 
dovoljenje. Ker sistemi za izdajo dovoljenj 
za opravljanje storitev zemeljske oskrbe 
trenutno obstajajo v večini držav članic, 
vendar se močno razlikujejo, je treba uvesti 
usklajen sistem za izdajo dovoljenj.

(18) Da bi se poskrbelo za ustrezno in 
neovirano izvajanje dejavnosti zračnega 
prometa na letališčih, zagotovila varnost in 
varovanje letaliških poslopij ter varstvo 
okolja in skladnost z veljavnimi socialnimi 
predpisi in reprezentativnimi kolektivnimi 
pogodbami, je treba za opravljanje storitev 
zemeljske oskrbe zahtevati ustrezno 
dovoljenje. Ker sistemi za izdajo dovoljenj 
za opravljanje storitev zemeljske oskrbe 
trenutno obstajajo v večini držav članic, 
vendar se močno razlikujejo, je treba uvesti 
usklajen sistem za izdajo dovoljenj.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Letališča bi bilo treba pozvati k 
izpolnjevanju glavnih kazalnikov 
učinkovitosti, ki bi pokazali opravljanje 
storitev zemeljske oskrbe, s čimer bi se 
povečala učinkovitost, končno pa bi bile 
storitve za potnike hitre in kakovostne.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27b) Ker je eden glavnih ciljev storitev 
zemeljske oskrbe na evropskih letališčih 
izboljšati kakovost oskrbe v korist 
letalskih družb, mora ta uredba posebej 
prispevati k večji kakovosti sprejema in 
odpreme prtljage.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Sklepanje pogodb s podizvajalci 
zagotavlja večjo prožnost za izvajalce 
storitev zemeljske oskrbe. Kljub temu pa 
sklepanje pogodb s podizvajalci in 
nadaljnje oddajanje del s strani samih 
podizvajalcev lahko povzroči ovire pri 
zmogljivosti in negativno vpliva na varnost 
in varovanje. Sklepanje pogodb s 
podizvajalci je zato treba omejiti in 
pojasniti pravila, ki urejajo sklepanje 
takšnih pogodb.

(29) Sklepanje pogodb s podizvajalci lahko 
zagotavlja večjo prožnost za izvajalce 
storitev zemeljske oskrbe. Kljub temu pa 
sklepanje pogodb s podizvajalci in 
nadaljnje oddajanje del s strani samih 
podizvajalcev lahko povzroči ovire pri 
zmogljivosti in negativno vpliva na varnost 
in varovanje. Sklepanje pogodb s 
podizvajalci je zato treba omejiti in 
pojasniti pravila, ki urejajo sklepanje 
takšnih pogodb. Sklepanje pogodb s 
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podizvajalci v okviru področja uporabe te 
uredbe ne bi smelo nikoli privesti do 
poslabšanja delovnih pogojev, varnosti in 
varovanja.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Invalidi imajo pogosto težave pri 
oskrbi pripomočkov, zato mora biti ta 
uredba v skladu z določbami Uredbe (ES) 
št. 1107/2006 o pravicah invalidnih oseb 
in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem 
prevozu.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31b) Čeprav so pravice invalidov in oseb 
z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu 
urejene z Uredbo (ES) št. 1107/2006, ta 
uredba spodbuja zbliževanje pomočnikov 
invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo 
ter izvajalci, ki ravnajo s pripomočki 
potnikov, tudi z medicinskimi pripomočki.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsako zadevno letališče ustanovi odbor 
predstavnikov uporabnikov letališč ali 
organizacij, ki predstavljajo uporabnike 

Vsako zadevno letališče na zahtevo 
uporabnikov letališča ustanovi odbor 
predstavnikov uporabnikov letališč ali 
organizacij, ki predstavljajo uporabnike 
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letališč („odbor uporabnikov letališč“). letališč („odbor uporabnikov letališč“).

Obrazložitev

Na posameznih letališčih so se predstavniki prenehali udeleževati sestankov obstoječih 
odborov uporabnikov letališč, ker ni bilo večjih težav ali področij nestrinjanja. Ustanovitev 
takega odbora ne bi smela biti obvezna, če je uporabniki niso zahtevali. Poleg tega bi lahko 
na manjših regionalnih letališčih ustanovitev in upravljanje odbora uporabnikov povzročila 
povečanje upravnih in finančnih obremenitev.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar države članice ne smejo omejiti 
tega števila na manj kot dva izvajalca za 
vsako vrsto storitev zemeljske oskrbe 
oziroma na manj kot tri izvajalce teh 
storitev v primeru letališč, katerih letni 
promet v vsaj treh predhodnih letih ni bil 
manjši od 5 milijonov potnikov ali 
100 000 ton tovora.

Vendar države članice ne smejo omejiti 
tega števila na manj kot dva izvajalca za 
vsako vrsto storitev zemeljske oskrbe, če 
sta izbrana na podlagi ustreznih, 
nepristranskih, preglednih in 
nediskriminatornih meril.

V primeru letališč, katerih letni promet 
vsaj v treh predhodnih letih ni bil manjši 
od 5 milijonov potnikov ali 100 000 ton 
tovora, Evropska komisija oceni, če 
obstajajo tehtni razlogi za povečanje 
števila izvajalcev storitev zemeljske oskrbe 
na tri, in na podlagi tega poda priporočila 
nacionalnemu nadzornemu organu, ki kot 
neodvisni regulator presodi, če je zaradi 
evropskih, nacionalnih in regionalnih 
posebnosti potrebno takšno povečanje 
števila izvajalcev za vsako vrsto storitev 
zemeljske oskrbe, pod pogojem, da so 
izbrani na podlagi ustreznih, 
nepristranskih, preglednih in 
nediskriminatornih meril.
Komisija do dve leti po datumu iz drugega 
odstavka člena 46 oceni vpliv te uredbe na 
trg storitev zemeljske oskrbe v EU, 
vključno s posebno oceno vpliva na 
pravice delavcev. Komisija predstavi svoje 
sklepe v obliki poročila Evropskemu 
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parlamentu in Svetu. Kjer je to ustrezno, 
se poročilu priloži zakonodajni predlog za 
spremembo te uredbe.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če države članice v skladu z odstavkom 
2 omejijo število pooblaščenih izvajalcev, 
ne smejo preprečiti uporabniku letališča, ne 
glede na to, kateri del letališča mu je bil 
dodeljen, možnosti dejanske izbire pod 
pogoji, določenimi v odstavkih 2 in 3, in 
sicer med vsaj:

4. Če države članice v skladu z odstavkom 
2 omejijo število pooblaščenih izvajalcev, 
ne smejo preprečiti uporabniku letališča, ne 
glede na to, kateri del letališča mu je bil 
dodeljen, možnosti dejanske izbire pod 
pogoji, določenimi v odstavkih 2 in 3, in 
sicer med vsaj:

– dvema izvajalcema storitev zemeljske 
oskrbe ali

– dvema izvajalcema storitev zemeljske 
oskrbe.

– tremi izvajalci storitev zemeljske oskrbe 
na letališčih, katerih letni promet v 
najmanj treh predhodnih letih ni bil 
manjši 5 milijonov potnikov ali 100 000 
ton tovora.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvajalci, ki so pooblaščeni za 
opravljanje storitev zemeljske oskrbe na 
letališču, na katerem je njihovo število 
omejeno v skladu s členom 6 ali 
členom 14, se izbirajo na podlagi 
preglednega, odprtega in 
nediskriminatornega razpisnega postopka. 

1. Izvajalci, ki so pooblaščeni za 
opravljanje storitev zemeljske oskrbe na 
letališču, na katerem je njihovo število 
omejeno v skladu s členom 6 ali 
členom 14, se izbirajo na podlagi 
preglednega in nediskriminatornega 
razpisnega postopka, ki je odprt za vse 
zainteresirane strani, v skladu z Direktivo 
2004/17/ES o usklajevanju postopkov za 
oddajo javnih naročil naročnikov v 
vodnem, energetskem in transportnem 
sektorju ter sektorju poštnih storitev.
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Naročnik lahko te storitve zemeljske 
oskrbe razdeli na ločene sklope in za vsak 
sklop pripravi ločen razpisni postopek.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zadevna država članica lahko potem, ko 
obvesti Komisijo, med razpisne 
specifikacije, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci storitev zemeljske oskrbe, vključi 
obveznost javne službe za letališča, ki 
oskrbujejo obrobna območja ali območja v 
razvoju, ki so del ozemlja te države 
članice, kjer izvajalci ne želijo opravljati 
storitev zemeljske oskrbe brez državne 
podpore (npr. izključne pravice ali 
izplačilo nadomestila), vendar so takšna 
letališča bistvenega pomena za zadevno 
državo članico v smislu dostopa. Ta 
določba ne posega v pravila EU o državni 
pomoči.

4. Zadevna država članica lahko potem, ko 
obvesti Komisijo, v skladu s pravili Unije
o državni pomoči med razpisne 
specifikacije, ki jih morajo izpolnjevati 
izvajalci storitev zemeljske oskrbe, vključi 
obveznost javne službe za letališča, ki 
oskrbujejo obrobna območja ali območja v 
razvoju, ki so del ozemlja te države 
članice, kjer izvajalci ne želijo opravljati 
storitev zemeljske oskrbe brez državne 
podpore (npr. izključne pravice ali 
izplačilo nadomestila), vendar so takšna 
letališča bistvenega pomena za zadevno 
državo članico v smislu dostopa.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Če je javni razpis neuspešen pri 
iskanju zadostnega števila izvajalcev v 
skladu s členom 6, objavi izvajalec razpisa 
nov javni razpis v roku 12 mesecev od 
konca prejšnjega razpisnega postopka. 
Izvajalec razpisa lahko po posvetovanju z 
odborom uporabnikov letališča to obdobje 
podaljša na največ 36 mesecev.

Predlog spremembe 13
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Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) raven kakovosti dejavnosti, ocenjene na 
podlagi reprezentativnega voznega reda 
letov in, kjer je primerno, vključno z 
učinkovito uporabo osebja in opreme, 
zadnjega sprejema prtljage ali tovora, 
časom za dostavo prtljage ali tovora in 
najdaljšim časom obračanja zrakoplovov;

(b) raven kakovosti dejavnosti, ocenjene na 
podlagi reprezentativnega voznega reda 
letov in, kjer je primerno, vključno z 
učinkovito uporabo osebja in opreme, 
zadnjega sprejema prtljage ali tovora, 
časom za dostavo prtljage ali tovora, 
zmožnostjo zagotavljanja varnega in 
odgovornega ravnanja s prtljago in 
opremo in najdaljšim časom obračanja 
zrakoplovov;

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ustreznost človeških virov v smislu 
izkušenj delavcev in ustreznost programa 
usposabljanja;

(d) ustreznost človeških virov v smislu 
izkušenj in zanesljivosti delavcev in 
ustreznost programa usposabljanja;

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) uspešnost pri inovacijah.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 a – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) zagotavljanje poštenih pogojev 
zaposlenim, zlasti glede plačila in 
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delovnih pogojev

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe 
prejmejo dovoljenje za opravljanje teh 
storitev za najmanj sedem oziroma največ 
deset let, razen v primeru izjem pri odprtju 
trga storitev samooskrbe ali zemeljske 
oskrbe za tretje osebe, kot je določeno v 
členu 14(1). V javnem razpisu se jasno 
navede točno obdobje veljavnosti 
dovoljenja za izvajalce in datum začetka 
opravljanja storitev.

1. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe 
prejmejo dovoljenje za opravljanje teh 
storitev za najmanj sedem oziroma največ 
deset let. V javnem razpisu se jasno navede 
točno obdobje veljavnosti dovoljenja za 
izvajalce in datum začetka opravljanja 
storitev.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar izvajalec storitev zemeljske 
oskrbe preneha opravljati svoje dejavnosti 
pred iztekom obdobja, za katero mu je bilo 
izdano dovoljenje, se ga zamenja z drugim 
izvajalcem v skladu s postopkom izbire, 
opisanim v členih 7, 8 in 9 in v tem členu. 
Vsak izvajalec, ki namerava prenehati 
opravljati svoje dejavnosti, o svoji nameri 
obvesti ustreznega izvajalca razpisa dovolj 
zgodaj in najmanj šest mesecem pred 
svojim odhodom z letališča. Če izvajalec 
ne obvesti izvajalca razpisa dovolj zgodaj, 
se mu lahko naloži finančna kazen, razen v 
primeru, ko izvajalec dokaže višjo silo.

4. Kadar izvajalec storitev zemeljske 
oskrbe preneha opravljati svoje dejavnosti 
pred iztekom obdobja, za katero mu je bilo 
izdano dovoljenje, se ga zamenja z drugim 
izvajalcem v skladu s postopkom izbire, 
opisanim v členih 7, 8 in 9 in v tem členu. 
Vsak izvajalec, ki namerava prenehati 
opravljati svoje dejavnosti, o svoji nameri 
obvesti ustreznega izvajalca razpisa dovolj 
zgodaj in najmanj šest mesecem pred 
svojim odhodom z letališča. Če izvajalec 
ne obvesti izvajalca razpisa vsaj šest 
mesecev vnaprej, se mu lahko naloži 
finančna kazen, razen v primeru, ko 
izvajalec dokaže višjo silo.

Predlog spremembe 19
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Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če država članica ne najde izvajalca 
storitev zemeljske oskrbe za to omejeno 
obdobje, sama ureja cene navedenih 
storitev zemeljske oskrbe, pri katerih je 
prišlo do začasnega monopola, dokler 
storitev zemeljske oskrbe na letališču ne 
začne opravljati naslednji izvajalec.

črtano

Obrazložitev

Predlagana ureditev cen v primeru dejanskega monopola je brez pravne podlage, saj se za 
trg še vedno meni, da je odprt. Cena je rezultat komercialnega dogovora med izvajalcem in 
njegovo stranko, ki vsebuje občutljive podatke, ki se jih ne sme razkriti. Takšno ureditev ni 
mogoče uveljavljati na komercialnem trgu. Povzročila bi izkrivljanje konkurence za 
morebitne tekmece.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar države članice določijo zahtevo iz 
odstavka (2), je treba v razpisni 
dokumentaciji za postopek izbora, ki je 
določen v členih 7 do 10, navesti seznam 
zadevnega osebja in ustrezne podrobnosti o 
pogodbenih pravicah ter pogojih za 
delavce, na podlagi katerih so delavci 
povezani z zadevnimi storitvami.

5. V razpisni dokumentaciji za postopek 
izbora, ki je določen v členih 7 do 10, je 
treba navesti seznam zadevnega osebja in 
ustrezne podrobnosti o pogodbenih 
pravicah ter pogojih za delavce, na podlagi 
katerih so delavci povezani z zadevnimi 
storitvami.

Obrazložitev

Pomemben pogoj za preprečevanje diskriminatornih praks je usklajevanje socialnih pogojev 
znotraj enotnega trga. Trg storitev zemeljske oskrbe je zelo nestanoviten in izvajalci se lahko 
spremenijo z vsakim novim razpisnim postopkom. Pri zaposlenih to povzroča pomemben 
občutek negotovosti, saj bodo morda morali upoštevati pravila in socialne pogoje novega 
izvajalca ali pa bodo celo izgubili zaposlitev, zato je treba poskrbeti za boljšo kontinuiteto 
delovnih pogojev za zaposlene.
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Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Zahtevo iz odstavka (6) države članice 
omejijo na delavce prejšnjega izvajalca, 
vključene v zagotavljanje storitev 
zemeljske oskrbe, za katere je prejšnji 
izvajalec odločil, da jih preneha 
zagotavljati, ki spontano sprejmejo prenos
k novemu izvajalcu ali samooskrbovanemu 
uporabniku letališča.

7. Zahtevo iz odstavka (6) države članice 
omejijo na delavce prejšnjega izvajalca, 
vključene v zagotavljanje storitev 
zemeljske oskrbe, za katere je prejšnji 
izvajalec odločil, da jih preneha 
zagotavljati, ki se strinjajo s prenosom k 
novemu izvajalcu ali samooskrbovanemu 
uporabniku letališča.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar posebne omejitve razpoložljivega 
prostora ali zmogljivosti na letališču, še 
zlasti, če do njih pride zaradi zasičenosti 
letališča ali stopnje izkoriščenosti 
območja, onemogočijo odprtje trga in/ali 
izvedbo samooskrbe do stopnje, določene s 
to uredbo, se lahko zadevne države članice 
odločijo:

1. Kadar so prostor ali zmogljivosti na 
letališču tako omejene, da onemogočijo 
odprtje trga in/ali izvedbo samooskrbe do 
stopnje, določene s to uredbo, se lahko 
zadevne države članice odločijo:

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da eno ali več vrst storitev zemeljske 
oskrbe iz člena 6(2) omejijo na enega ali 
dva izvajalca na letališčih, kjer letni 
promet presega prag 5 milijonov potnikov 
ali 100 000 ton prometa, pri čemer se za 
omejitev na dva izvajalca uporablja člen 
6(3);

črtano
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Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljavec letališča pripravi postopek 
posvetovanja o uporabi te uredbe, v 
katerem se posvetuje z odborom 
uporabnikov letališč in podjetji, ki 
opravljajo storitve zemeljske oskrbe. To 
posvetovanje med drugim zajema ceno 
storitev zemeljske oskrbe, za katere je bila 
odobrena izjema v skladu s členom 
14(1)(b) in (c) ter organizacijo opravljanja 
navedenih storitev. Posvetovanje poteka 
najmanj enkrat letno. Upravljavec letališča 
vodi zapisnik tega srečanja, ki ga na 
zahtevo pošlje Komisiji.

Upravljavec letališča pripravi postopek 
posvetovanja o uporabi te uredbe, v 
katerem se posvetuje z odborom 
uporabnikov letališč in podjetji, ki 
opravljajo storitve zemeljske oskrbe. To 
posvetovanje med drugim zajema ceno 
storitev zemeljske oskrbe, za katere je bila 
odobrena izjema v skladu s členom 
14(1)(b) in (c) ter organizacijo opravljanja 
navedenih storitev. Posvetovanje poteka 
najmanj enkrat letno. Na teh sestankih so 
na svojo zahtevo kot opazovalci navzoči 
predstavniki zaposlenih in sindikatov. 
Upravljavec letališča vodi zapisnik tega 
srečanja, ki ga na zahtevo pošlje Komisiji.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na letališčih, katerih letni promet v vsaj 
treh predhodnih letih ni bil manjši od 
2 milijonov potnikov ali 50 000 ton tovora, 
nobeno podjetje bodisi kot izvajalec
storitev zemeljske oskrbe bodisi kot 
samooskrbovani uporabnik ne sme 
opravljati storitev zemeljske oskrbe, če za 
to ni prejel ustreznega dovoljenja. 
Dovoljenje lahko prejme podjetje, ki 
izpolnjuje zahteve iz tega poglavja.

1. Nobeno podjetje bodisi kot izvajalec 
storitev zemeljske oskrbe, kot podizvajalec 
ali kot samooskrbovani uporabnik ne sme 
opravljati storitev zemeljske oskrbe, če za 
to ni prejelo ustreznega dovoljenja. 
Dovoljenje lahko prejme podjetje, ki 
izpolnjuje zahteve iz tega poglavja.

Obrazložitev

Takšna zahteva je v skladu s skupno izjavo, ki so jo aprila 2011 sprejeli trije od štirih 
socialnih partnerjev (letališča, sindikati, neodvisni izvajalci). Vseeno pa mora biti jasno, da 
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se uporablja za vsa podjetja, tudi podizvajalce. Poleg tega ni nobenega razloga, zakaj bi to 
zahtevo omejili samo na velika letališča.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za namene ocene iz odstavka (1) vsak 
prosilec predloži svoje revidirane 
računovodske izkaze za dve predhodni 
finančni leti.

3. Za namene ocene iz odstavka (1) vsak 
prosilec predloži svoje revidirane 
računovodske izkaze za dve predhodni 
finančni leti. Organ, pristojen za izdajo 
dovoljenj, določi obliko dokumentacije, ki 
se predloži.

Obrazložitev

V sektorju zračnega prometa je veliko različnih modelov za stroškovno računovodstvo in 
računovodstvo, zato mora imeti organ, pristojen za izdajo dovoljenj, možnost določiti obliko 
dokumentacije, ki se predloži, s čimer bi omogočili primerljivost.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zahtevah za usposobljenost osebja ter
ustreznih zahtevah glede usposabljanja in
načrt usposabljanja;

(d) zahtevah za usposobljenost osebja,
ustreznih zahtevah glede usposabljanja ter
načrtu usposabljanja in postopkih za 
preprečevanje nesreč in poškodb.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Postopek izdaje odobritve je pregleden, 
nediskriminatoren in v praksi ne sme 
omejiti dostopa na trg ali pravice do 
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samooskrbe bolj, kot je določeno s to 
uredbo.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar se odbor uporabnikov letališč ne 
strinja z odločitvijo upravljavca letališča 
glede centraliziranja ali zavrnitve 
centraliziranja infrastrukture ali kadar se ne 
strinja z obsegom centralizacije, lahko za 
odločitev o tem, ali je treba zadevno 
infrastrukturo centralizirati ali ne in v 
kolikšnem obsegu, zaprosi neodvisen 
organ zadevne države članice.

5. Kadar se odbor uporabnikov letališč ne 
strinja z odločitvijo upravljavca letališča 
glede centraliziranja ali zavrnitve 
centraliziranja infrastrukture ali kadar se ne 
strinja z obsegom centralizacije, lahko 
zaprosi neodvisen organ zadevne države 
članice, da preuči utemeljitev odločitve 
upravljavca letališča.

Obrazložitev

Predlagana uredba navaja Direktivo 2009/12/ES o letaliških pristojbinah. Zahteve morajo 
biti torej v skladu z načeli in določbami direktive. Ob upoštevanju tega ozadja, mora biti 
vloga nadzornega organa omejena na preverjanje utemeljitve in odločitev o njeni veljavnosti.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – točka (e a) (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) napovedi stanja na letališču glede 
pristojbin za zemeljsko oskrbo, rasti 
prometa in načrtovanih naložb v 
infrastrukturo;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 5 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kadar se za uporabo letaliških 
instalacij, ki niso opredeljene kot 
centralizirana infrastruktura, zbira 
pristojbina, se njena višina določi na 
podlagi primernih, objektivnih, 
preglednih in nediskriminatornih meril. 
Države članice lahko prosto dovolijo 
upravljavcu letališkega omrežja, kot je 
opredeljen z Direktivo 2009/12/ES, da 
uporablja skupen in pregleden sistem 
zaračunavanja pristojbin.

Obrazložitev

Pri določanju pristojbin je treba razlikovati med pristojbinami za uporabo letaliških naprav, 
ki jo zaračunavajo letališki organi po že uveljavljenih pravilih, ter pristojbinami, ki jih zbira 
izbrani upravljavec dejavnosti zagotavljanja centralizirane infrastrukture v monopolnem 
položaju in pod posebnimi pogoji. Tudi za te bi se moralo uporabljati zahteve iz Direktive 
2009/12/ES o letaliških pristojbinah. Vendar pa je uredba bolj smela kot direktiva ko določa 
pravila za povračilo sredstev. Uredbo je treba zato uskladiti z besedilom direktive o letaliških 
pristojbinah.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se za odločitev o višini pristojbine v 
skladu z odstavkom (6) tega člena zaprosi 
neodvisen nadzorni organ, se uporablja 
postopek, določen v členu 6 Direktive 
2009/12/ES.

7. Če se za odločitev o višini pristojbine v 
skladu z odstavkom (6) tega člena zaprosi 
neodvisen nadzorni organ, se odločitev ne
uporablja, dokler neodvisni nadzorni 
organi ni preučil zadeve. Če se neodvisni 
nadzorni organ strinja z odločitvijo 
upravljavca infrastrukture o višini 
pristojbin za storitve zemeljske oskrbe, 
potem si lahko povrne pristojbine od 
trenutka, ko je bila sprejeta prva 
odločitev.

Obrazložitev

Da se prepreči nadležno izpodbijanje, katerega edini namen je preložiti zaračunavanje 
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pristojbine, bi bilo treba letališkim organom omogočiti, da si povrnejo pristojbino za čas 
pritožbenega postopka.

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec letališča mora biti 
odgovoren za ustrezno usklajevanje 
dejavnosti zemeljske oskrbe na letališču. 
Upravljavec letališča kot koordinator na 
letališču predvsem zagotovi, da se 
dejavnosti izvajalcev storitev zemeljske 
oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov
letališča izvajajo v skladu z letališkimi 
pravili ravnanja, ki so opredeljena v 
členu 31.

1. Upravljavec letališča mora biti 
odgovoren za ustrezno usklajevanje 
dejavnosti zemeljske oskrbe na letališču. 
Upravljavec letališča kot koordinator na 
letališču zagotovi, da izvajalci storitev 
zemeljske oskrbe in samooskrbovani 
uporabniki letališča upoštevajo letališka 
pravila ravnanja, ki so opredeljena v 
členu 31.

Upravljavec je pooblaščen za sprejetje 
ukrepov za izvrševanje pravil ravnanja. 
Ukrepi so pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni.

Obrazložitev

V okviru enotnega evropskega neba je upravljavec letališča pristojen za usklajevanje vseh 
zainteresiranih strani na letališču. Vendar to ne vključuje odgovornosti za usklajevanje vsake 
dejavnosti ali operacije zemeljske oskrbe na letališču. Upravljavec letališča na primer ne 
more preverjati ali so bile stopnice ali mostovi pravočasno izgrajeni. Letališče prav tako ne 
more posredovati pri pogodbenem razmerju med izvajalci storitve zemeljske oskrbe in 
njihovimi strankami. Vendar pa naj bi se s primernimi in sorazmernimi ukrepi izvrševanja 
zagotovilo spoštovanje pravil ravnanja, ki jih mora izpolnjevati vsakdo na letališču.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Upravljavec letališča mora biti 
odgovoren za ustrezno usklajevanje 
dejavnosti zemeljske oskrbe na letališču. 
Upravljavec letališča kot koordinator na 

1. Upravljavec letališča mora biti 
odgovoren za ustrezno usklajevanje 
dejavnosti zemeljske oskrbe na letališču. 
Upravljavec letališča kot koordinator na 
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letališču predvsem zagotovi, da se 
dejavnosti izvajalcev storitev zemeljske 
oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov 
letališča izvajajo v skladu z letališkimi 
pravili ravnanja, ki so opredeljena v 
členu 31. 

letališču predvsem zagotovi, da se 
dejavnosti izvajalcev storitev zemeljske 
oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov 
letališča izvajajo v skladu z letališkimi 
pravili ravnanja, ki so opredeljena v 
členu 31. Za koordinatorja na letališču se 
imenuje neodvisen organ.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 5 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Določbe tega člena ne posegajo v 
konkurenčna pravila Evropske unije.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pravila ravnanja lahko določi 
upravljavec letališča, javni organ ali vsak 
drug organ, ki nadzoruje letališče.

2. Pravila ravnanja lahko določi 
upravljavec letališča, javni organ ali vsak 
drug organ, ki nadzoruje letališče, da se 
zagotovi ustrezno delovanje letališča.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Na letališčih, katerih letni promet v vsaj 
treh predhodnih letih ni bil manjši od 5 
milijonov potnikov ali 100 000 ton tovora, 
upravljavec letališča ali, kjer je primerno, 
javni organ ali kateri koli drugi organ, ki 
nadzoruje letališče, določi minimalne 
standarde kakovosti za opravljanje storitev 
zemeljske oskrbe. 

2. Na letališčih, katerih letni promet v vsaj 
treh predhodnih letih ni bil manjši od 5 
milijonov potnikov ali 100 000 ton tovora, 
upravljavec letališča ali, kjer je primerno, 
javni organ ali kateri koli drugi organ, ki 
nadzoruje letališče, določi minimalne 
standarde kakovosti za opravljanje storitev 
zemeljske oskrbe. Ti standardi morajo 
upoštevati varnostna pravila, ureditve ter 
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sisteme upravljanja upravljavcev letališč 
in zadevnih letalskih prevoznikov, kot so 
navedeni v Uredbi (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta, ter 
morajo biti z njimi skladni.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe in 
samooskrbovani uporabniki letališč morajo 
spoštovati te minimalne standarde 
kakovosti. Uporabniki letališč in izvajalci 
storitev zemeljske oskrbe minimalne 
standarde kakovosti spoštujejo tudi v 
svojih pogodbenih razmerjih.

3. Izvajalci storitev zemeljske oskrbe in 
samooskrbovani uporabniki letališč morajo 
spoštovati te minimalne standarde 
kakovosti. Upravljavec letališča lahko 
zahteva, da morajo izvajalci storitev 
zemeljske oskrbe in samooskrbovani 
uporabniki letališča vzpostaviti in izvajati 
sistem varnostnega upravljanja, ki ustreza 
velikosti podjetja, naravi in kompleksnosti 
dejavnosti, je združljiv s sistemi 
upravljanja letališkega operaterja ter 
skladen z drugimi varnostnimi zahtevami 
iz nacionalne zakonodaje ali zakonodaje 
Unije. Uporabniki letališč in izvajalci 
storitev zemeljske oskrbe minimalne 
standarde kakovosti spoštujejo tudi v 
svojih pogodbenih razmerjih.

Obrazložitev

Minimalni standardi kakovosti odražajo skupno izjavo, ki so jo aprila 2011 sprejeli trije od 
štirih socialnih partnerjev (letališča, sindikati in neodvisni izvajalci). Sistem pa ne nudi 
izvedljive rešitve za njeno izvrševanje (razen nesorazmernega ukrepa pri katerem država 
članica prekliče odobritev izvajalca storitve zemeljske oskrbe).

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če se s tem ne zagotovi izpolnjevanje 
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minimalnih standardov kakovosti, lahko 
javni organ ali drug upravljavec letališča 
sprejme ukrepe za uveljavitev minimalnih 
standardov kakovosti. Sprejeti ukrepi so 
pravični, pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3b. Če s tem ni zagotovljena skladnost, je 
upravljavec pooblaščen, da sprejme 
ukrepe za izvrševanje minimalnih 
standardov kakovosti. Ukrepi so 
pregledni, sorazmerni in 
nediskriminatorni.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Minimalni standardi kakovosti, ki jih 
opredeli upravni organ letališča, 
zajemajo:
(1) minimalne standarde kakovosti 
operativne uspešnosti:
(a) oskrba potnikov
– najdaljši čas čakanja pri prijavi na let;
(b) sprejem in odprema prtljage
– najdaljši čas dostave prtljage (prvi in 
zadnji kos prtljage);
– najdaljši čas dostave prtljage za prtljago 
v transferju;
– varno in odgovorno ravnanje s prtljago 
in opremo; 
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(c) sprejem in odprema tovora in pošte
– najdaljši čas dostave tovora in/ali 
poštnih pošiljk;
– najdaljši čas dostave tovora in/ali 
poštnih pošiljk v transferju;
(d) delovanje v snežnih razmerah
– najdaljši čas za razledenitev zrakoplova;
– najmanjša količina zalog tekočine za 
razledenitev;
(e) čas, potreben za obračanje 
zrakoplovov, glede na vozni red (zamude)
(f) odsotnost poškodb zaradi tujkov na 
parkirnih mestih 
(2) minimalne standarde kakovosti 
usposabljanja:
– udeležba na rednih usposabljanjih v 
okviru usposabljanja na letališču o 
postopkih na območjih omejenega 
gibanja, varnosti, zaščiti, kriznem 
upravljanju, okoljski zaščiti;
(3) minimalne standarde kakovosti 
informacij in pomoči za potnike:
(a) obveščanje v realnem času o času 
dostave prtljage, ki ga objavlja letališče
(b) obveščanje v realnem času o potnikih, 
ki so prizadeti zaradi zamud ali odpovedi 
letov
(4) minimalne standarde kakovosti na 
področju letališkega sodelovalnega 
odločanja:
– udeležba v sistemu letališkega 
sodelovalnega odločanja na letališču;
(5) minimalne standarde kakovosti na 
področju varnosti:
(a) vzpostavljeni sistem varnostnega 
upravljanja in obveznost njihovega 
usklajevanja s sistemi varnostnega 
upravljanja letališča
(b) poročila o nesrečah in drugih 
dogodkih
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(6) minimalne standarde kakovosti na 
področju varovanja:
- vzpostavljeni sistem upravljanja 
varovanja;
(7) minimalne standarde kakovosti načrta 
ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih:
– vzpostavljeni načrt ukrepov ob 
nepredvidljivih dogodkih (vključno z 
načrtom ukrepov v primeru sneženja) in 
obveznost njegovega usklajevanja z 
načrtom letališča;
(8) okolje:
– poročanje o dogodkih, ki vplivajo na 
okolje (izlitja);
– emisije vozil na ploščadi.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 32b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Določitev in posodabljanje minimalnih 
standardov kakovosti
1. Za vsak minimalen standard kakovosti 
upravni organ letališča opredeli raven in 
vrsto uspešnosti, ki ga pričakuje na 
svojem letališču. Odbor uporabnikov 
letališča se zaprosi za mnenje o natančni 
opredelitvi minimalnih standardov 
kakovosti in o tem, kaj naj ti zajemajo in 
kaj naj se meri pri njihovem ocenjevanju. 
Vsi izvajalci storitev in samooskrbovani 
uporabniki letališč se usposabljajo pred 
merjenjem minimalnih standardov 
kakovosti.
2. Vsi minimalni standardi kakovosti (in 
njihovi kvantitativni cilji, če je to 
primerno) so javni. 
3. Pred posodobitvijo ali spremembo 
minimalnih standardov kakovosti se 
upravni organ letališča posvetuje z 
odborom uporabnikov letališča in 
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izvajalci storitev zemeljske oskrbe na 
letališču.
4. Upravni organ letališča odboru 
uporabnikov letališča poroča o tem, kako 
izvajalci storitev zemeljske oskrbe in 
samooskrbovani uporabniki letališča 
izpolnjujejo te standarde.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Na letališčih, katerih letni promet v vsaj 
treh predhodnih letih ni bil manjši od 5 
milijonov potnikov ali 100 000 ton tovora, 
izvajalci storitev zemeljske oskrbe in 
samooskrbovani uporabniki letališč 
Komisiji poročajo o operativni uspešnosti 
svojih storitev.

črtano

Obrazložitev

Povečano število poročil povzroča povečanje upravne obremenitve vseh izvajalcev storitve 
zemeljske oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov, ki nima prave dodane vrednosti.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija je pooblaščena, da na podlagi 
delegiranega akta v skladu s členom 42 
sprejme podrobne specifikacije glede 
vsebine in razširjanja obveznosti 
poročanja.

črtano

Obrazložitev

Povečano število poročil povzroča povečanje upravne obremenitve vseh izvajalcev storitve 
zemeljske oskrbe in samooskrbovanih uporabnikov, ki nima prave dodane vrednosti.



PE489.551v05-00 26/27 AD\911136SL.doc

SL

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Vsak izvajalec storitev zemeljske 
oskrbe in samooskrbovani uporabnik 
letališča, ki ima sklenjene pogodbe z enim 
ali več podizvajalci, je finančno 
odgovoren za sklepanje pogodb s 
podizvajalci.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Priloga I – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Oskrba potnikov zajema vse vrste 
informacij in celotno skrb za potnike –
vključno s tistimi, ki so določene v okviru 

zadevne zakonodaje EU o pravicah 
potnikov – ob prihodu, odhodu, med 
transferjem ali tranzitom, skupaj s 
pregledom letalskih vozovnic in potovalnih 
dokumentov, oddajo prtljage in prenosom 
prtljage do prostora za razvrščanje prtljage.

2. Oskrba potnikov zajema vse vrste 
informacij in celotno skrb za potnike –
vključno s tistimi, ki so določene v okviru 

zadevne zakonodaje EU o pravicah 
potnikov – ob prihodu, odhodu, med 
transferjem ali tranzitom, skupaj s 
pregledom letalskih vozovnic in potovalnih 
dokumentov, oddajo prtljage, 
preverjanjem, ali prtljaga pripada 
zadevnemu potniku, na primer z 
elektronskim preverjanjem, in prenosom 
prtljage do prostora za razvrščanje prtljage.
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