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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 1 december 2011 offentliggjorde kommissionen sitt förslag till förordning om 
marktjänster på flygplatser inom unionen.

Marktjänstsektorn har väntat länge på kommissionens förslag, som bör öka effektiviteten och 
den allmänna kvaliteten vad gäller marktjänster genom att marknaden öppnas upp ytterligare.
Även om förslaget innebär en avsevärd förbättring av den befintliga lagstiftningsramen 
återstår viktiga frågor som måste hanteras för att man ska kunna säkerställa ett effektivt 
öppnande av marknaden på grundval av följdriktighet och öppenhet samt förbättrad service 
för både flygplatsanvändare och, följaktligen, passagerare.

Ökad valfrihet beträffande marktjänstlösningar vid EU:s flygplatser

Enligt kommissionens förslag ökas det obligatoriska minimiantalet tredjepartsleverantörer av
vissa väsentliga marktjänster (avseende hantering av bagage, ramper, bränsle/olja, frakt och 
post) från två till tre leverantörer vid flygplatser med mer än fem miljoner passagerare jämte 
möjligheten till egenhantering för varje flygbolag, vilket kommer att innebära fler 
valmöjligheter och bidra till ökad kvalitet generellt på marktjänster vid europeiska flygplatser.

Kommissionens förslag utgör ett viktigt steg i rätt riktning mot ett öppnande av marknaden 
för marktjänster.

Föredraganden stöder därför att minimiantalet leverantörer vid flygplatser med mer än 
fem miljoner passagerare om året bör uppgå till tre stycken. Beträffande dessa flygplatser 
anser föredraganden inte att det finns något behov av att fortsättningsvis begränsa tillträdet för 
leverantörer av marktjänster, såsom föreslås av kommissionen i artikel 14 om flygplatser med 
särskilda begränsningar.

Föredraganden välkomnar införandet av ett ömsesidigt erkännande av godkännanden från 
andra medlemsstater, vilket utgör en central princip för den fria rörligheten och därmed för 
den inre marknaden. Generellt ska förfarandet för beviljande av godkännanden vara öppet och 
icke-diskriminerande och det får inte leda till att tillträdet till marknaden eller möjligheten till 
egenhantering i praktiken blir mindre omfattande än vad som föreskrivs i förordningen.

En balanserad liberalisering av EU:s marknad för marktjänster

Öppnandet av marknaden för marktjänster bör emellertid vara balanserat. Marktjänster är en 
mycket konkurrensutsatt och kapitalintensiv verksamhet med höga fasta kostnader för 
personal och utrustning. Efter öppnandet av marknaden för marktjänster har flygbolagen 
ständigt lyckats sänka avgifterna för hanteringen. Följaktligen har marginalerna för 
marktjänstsektorn i Europa sjunkit under de senaste tio åren, trots en snabb tillväxt av 
passagerarantalet inom hela EU.

Ett öppnande fullt ut av marknaden skulle öka trycket på marktjänstföretagen, som i sin tur 
skulle tvingas att sänka personalkostnaderna. Detta skulle leda till att lönerna pressades nedåt, 
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att anställningstryggheten försämrades och att utbildningen av personalen minskades, 
samtidigt som deltidsarbete och tillfälliga anställningar ökade.

Ytterligare förbättring av anbudsförfarandena – ett behov av större flexibilitet

Föredraganden uppskattar att kommissionen i sitt förslag inför förbättringar i fråga om 
anbudsförfarandena genom mer detaljerade förfrågningsunderlag till urvalsförfarandet och 
genom att man ökar den längsta löptiden för urvalsperioden för en leverantör av vissa viktiga 
marktjänster till tio år. Enligt föredragandens uppfattning bör den längsta löptiden säkerställas 
för alla marktjänster och inte begränsas i händelse av de undantag som anges i artikel 14 i 
förslaget.

För att möjliggöra större flexibilitet för tjänsteleverantörerna och i synnerhet för att ge bättre 
tillträde för små och medelstora företag föreslår föredraganden att man ska ge den 
upphandlande enheten möjlighet att dela upp marktjänsterna i delar och att anordna ett separat 
anbudsförfarande för varje del. I syfte att inte undergräva tillträdet till marktjänstmarknaden 
är det viktigt att öppna anbudsförfaranden förblir livskraftiga och föredraganden föreslår 
därför att den upphandlande enheten ska vara skyldig att, då ett anbudsförfarande blir 
resultatlöst, inleda ett nytt anbudsförfarande inom en fastställd tidsfrist på tolv månader.

Föredraganden betonar att ett resultatlöst anbudsförfarande under en begränsad period då en 
annan leverantör har upphört med sina tjänster före utgången av den planerade perioden i 
realiteten ska ses som ett monopol, vilket ger medlemsstaterna anledning att reglera priserna 
för de marktjänster som kommissionen föreslår eftersom marknaden fortfarande är öppen 
rättsligt sett.

Centraliserad infrastruktur och tydliggöranden beträffande avgifter

För att kunna garantera öppenhet och planering för flygplatsanvändare är det viktigt att 
säkerställa ett gemensamt och öppet avgiftssystem för centraliserad flygplatsinfrastruktur och 
centraliserade flygplatsanläggningar. Föredraganden föreslår vidare att ledningsenheten ska 
vara skyldig att i informationen till flygplatsanvändarnas kommitté och till företag inbegripa 
en prognos avseende situationen vid flygplatserna vad gäller avgifter för marktjänster, 
trafikökning och föreslagna infrastrukturinvesteringar.

För att undvika en situation med förargliga bestridanden som bara syftar till att senarelägga att 
en avgift tas ut skulle det vara angeläget att flygplatsmyndigheterna tilläts driva in avgifterna 
för den tid som går medan överklagandet behandlas. Om ett beslut om nivåerna på 
marktjänstavgifterna framförs till den oberoende tillsynsmyndigheten enligt punkt 6 i denna 
artikel ska detta beslut inte träda i kraft förrän den oberoende tillsynsmyndigheten har 
undersökt ärendet. Om den oberoende tillsynsmyndigheten godkänner det beslut som fattats 
av ledningsenheten för infrastruktur på nivån för marktjänstavgifter får avgifterna drivas in 
från den tidpunkt då det inledande beslutet togs.

Samordning av verksamheter

För att förstärka den samordnande roll som flygplatsens ledningsenhet har ska 
flygplatsoperatören ha befogenhet att genomdriva uppföranderegler. Föredraganden betonar 
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att flygplatsens ledningsenhet bör vara ansvarig för en korrekt samordning av 
marktjänstverksamheterna vid flygplatsen.

Användning av standarder

Föredraganden stöder införandet av minimistandarder för flygplatstjänster, som kommer att 
leda till bättre tjänster och vara till funktionell hjälp för flygplatser. Det är viktigt att 
minimistandarderna respekterar flygplatsens säkerhetskrav, överenskommelser och 
ledningssystem, i enlighet med vad som anges i förordning (EG) nr 216/2008 om 
gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet. Utöver detta inför föredraganden 
en skyldighet för leverantörer av marktjänster att inrätta och genomföra ett 
säkerhetsorganisationssystem, som ska vara till stöd vid genomdrivandet av 
minimistandarderna avseende kvalitet. Dessutom ska flygplatsoperatören ha befogenhet att 
genomdriva minimistandarderna avseende kvalitet.

Slutsats

Föredraganden betonar att öppnandet av marknaden för marktjänster inom EU bör vara 
balanserad, eftersom en fullständig liberalisering skulle kunna leda till en hög grad av 
instabilitet då alltfler aktörer skulle tvingas att lägga ned verksamheten. Marktjänstföretagen 
utgör lufttransporternas ryggrad och en instabil marktjänstmarknad skulle leda till upprepade 
störningar vid Europas flygplatser samt till omfattande permitteringar. På lång sikt skulle 
emellertid en fullständig liberalisering leda till oligopol över hela Europa för de få 
kvarvarande marktjänstföretagen. Ett sådant oligopol skulle strida mot flygbolagens, 
arbetstagarnas och passagerarnas intressen och ha en negativ inverkan på konkurrensen, 
tillväxten och sysselsättningen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att 
flygtransportverksamheten på flygplatser 
fungerar korrekt och smidigt, garantera 
säkerheten på flygplatsområdet såväl som 
för att skydda miljön och garantera 
överensstämmelse med tillämpbara sociala 
bestämmelser, bör tillhandahållande av 
marktjänster bli föremål för ett lämpligt 
godkännande. Med hänsyn till att system 

(18) För att säkerställa att 
flygtransportverksamheten på flygplatser 
fungerar korrekt och smidigt, garantera 
säkerheten på flygplatsområdet såväl som 
för att skydda miljön och garantera 
överensstämmelse med tillämpbara sociala 
bestämmelser och representativa 
kollektivavtal, bör tillhandahållande av 
marktjänster bli föremål för ett lämpligt 
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för godkännande av tillhandahållande av 
marktjänster redan finns i majoriteten av 
medlemsländerna men att dessa system 
skiljer sig mycket från varandra, bör ett 
harmoniserat system införas.

godkännande. Med hänsyn till att system 
för godkännande av tillhandahållande av 
marktjänster redan finns i majoriteten av 
medlemsländerna men att dessa system 
skiljer sig mycket från varandra, bör ett 
harmoniserat system införas.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Flygplatserna bör åläggas att införa 
nyckelindikatorer som visar hur 
marktjänsterna fungerar, då detta skulle 
leda till bättre effektivitet och i slutändan 
snabba och bra tjänster för passagerarna.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Eftersom ett av huvudmålen med 
marktjänster vid europeiska flygplatser är 
att förbättra kvaliteten till förmån för 
flygbolagen, bör denna förordning 
särskilt utnyttjas för att förbättra 
bagagehanteringen.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Anlitande av underleverantörer ökar
flexibiliteten för leverantörer av 
marktjänster. Anlitande av 

(29) Anlitande av underleverantörer kan 
öka flexibiliteten för leverantörer av 
marktjänster. Anlitande av 
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underleverantörer eller kaskadreglerade 
underleverantörer kan också resultera i 
begränsningar och ha negativ inverkan på 
skydd och säkerhet. Antalet 
underleverantörer bör därför begränsas och 
reglerna för hantering av underleverantörer 
bör klargöras.

underleverantörer eller kaskadreglerade 
underleverantörer kan också resultera i 
begränsningar och ha negativ inverkan på 
skydd och säkerhet. Antalet 
underleverantörer bör därför begränsas och 
reglerna för hantering av underleverantörer 
bör klargöras. Inom tillämpningsområdet 
för denna förordning får 
underleverantörskontrakt aldrig leda till 
försämrade arbetsförhållande eller en 
lägre säkerhetsnivå.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Eftersom funktionshindrade 
personer ofta får problem med 
hanteringen av sina hjälpmedel bör denna 
förordning följa bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1107/2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och 
personer med nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Även om rättigheterna i samband 
med flygresor för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet regleras av förordning 
(EG) nr 1107/2006, bör den här 
förordningen främja ökad samstämmighet 
mellan å ena sidan de personer som 
hanterar hjälpmedel till personer med 
funktionshinder eller personer med 
nedsatt rörlighet och å andra sidan de 
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personer som hanterar resenärernas 
utrustning, inklusive medicinsk 
utrustning.

Ändringsförslag 7
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För var och en av de angivna 
flygplatserna ska det upprättas en kommitté 
som består av företrädare för 
flygplatsanvändarna eller av organisationer 
som företräder dessa flygplatsanvändare 
(en ”användarkommitté”).

1. För var och en av de angivna 
flygplatserna ska det på 
flygplatsanvändarnas begäran upprättas 
en kommitté som består av företrädare för 
flygplatsanvändarna eller av organisationer 
som företräder dessa flygplatsanvändare 
(en ”användarkommitté”).

Motivering

Vid enskilda flygplatser upphörde företrädare att närvara vid sammanträdena för de 
användarkommittéer som inrättats, på grund av avsaknaden på större problem och områden 
med meningsskiljaktigheter. Därför bör det inte vara obligatoriskt att inrätta en sådan 
kommitté om det inte föreligger krav på det från användarna. Dessutom kan inrättandet och 
förvaltningen av användarkommittén innebära en ökad administrativ och finansiell börda för 
mindre, regionala flygplatser.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock inte begränsa 
antalet till färre än två leverantörer för 
varje kategori av marktjänst eller, för 
flygplatser med en årstrafik som inte 
understigit 5 miljoner passagerare eller 
100 000 ton gods under åtminstone de 
senaste tre åren, till färre än 
tre leverantörer för varje kategori av 
marktjänster.

Medlemsstaterna får dock inte begränsa 
antalet till färre än två leverantörer för 
varje kategori av marktjänster, förutsatt att 
de väljs ut på grundval av relevanta, 
objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier.

För flygplatser med en årstrafik som inte 
understigit 5 miljoner passagerare eller 
100 000 ton gods under åtminstone de 
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senaste tre åren ska Europeiska 
kommissionen utvärdera om det finns 
grundade skäl att öka antalet leverantörer 
av marktjänster till tre, samt – på 
grundval av detta – lämna 
rekommendationer till de nationella 
tillsynsmyndigheterna som i egenskap av 
oberoende regleringsorgan kommer att 
besluta om huruvida de europeiska, 
nationella eller regionala förhållandena 
kräver en sådan ökning av leverantörerna 
för samtliga kategorier av marktjänster, 
förutsatt att de väljs ut på grundval av 
relevanta, objektiva, öppna och 
icke-diskriminerande kriterier.
Senast två år efter det datum som avses i 
artikel 46 andra stycket ska kommissionen 
utvärdera vilka konsekvenser denna 
förordning har för EU:s marknad för 
marktjänster, samt särskilt utvärdera 
konsekvenserna för arbetstagarnas 
rättigheter. Kommissionen ska överlämna 
sina slutsatser i en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. Rapporten 
ska i förekommande fall åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag om ändring av denna 
förordning.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om antalet godkända leverantörer är 
begränsat enligt punkt 2, får 
medlemsstaterna inte hindra en 
flygplatsanvändare, oberoende av vilken 
del av denna flygplats som användaren 
tilldelats, att i fråga om var och en av de 
kategorier av marktjänst som kan bli 
begränsade få möjlighet att göra ett 
verkligt val, med de förutsättningar som 
anges i punkt 2 och 3 mellan minst

4. Om antalet godkända leverantörer är 
begränsat enligt punkt 2, får 
medlemsstaterna inte hindra en 
flygplatsanvändare, oberoende av vilken 
del av denna flygplats som användaren 
tilldelats, att i fråga om var och en av de 
kategorier av marktjänst som kan bli 
begränsade få möjlighet att, med
åtminstone de förutsättningar som anges i 
punkt 2 och 3, välja

– två leverantörer av marktjänster, eller – två leverantörer av marktjänster.
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– tre leverantörer av marktjänster för 
flygplatser som har en årstrafik som är 
högre än eller lika med 5 miljon 
passagerarrörelser eller 100 000 ton gods 
under åtminstone de tre föregående åren.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer som har tillstånd att 
tillhandahålla marktjänster på flygplatser 
där antalet leverantörer är begränsat enligt 
artikel 6 eller 14 ska väljas efter ett 
genomblickbart, öppet och 
icke-diskriminerande anbudsförfarande.

1. Leverantörer som har tillstånd att 
tillhandahålla marktjänster på flygplatser 
där antalet leverantörer är begränsat enligt 
artikel 6 eller 14 ska väljas efter ett 
genomblickbart och icke-diskriminerande 
anbudsförfarande, som är öppet för alla 
berörda parter i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG om 
samordning av förfarandena vid 
upphandling på områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster. Den 
upphandlande enheten får dela upp dessa 
marktjänster i separata delar och anordna 
ett separat anbudsförfarande för varje del.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter att ha underrättat kommissionen, 
får den berörda medlemsstaten bland de 
kravspecifikationer som 
tjänsteleverantörerna har att rätta sig efter,
skriva in skyldigheten att tillhandahålla 
offentlig service för de flygplatser som 
betjänar perifera områden eller 
utvecklingsregioner som ingår i 
medlemsstatens territorium, om 
leverantörerna inte är villiga att 
tillhandahålla marktjänster utan offentligt 

4. Efter att ha informerat kommissionen, 
och om inte annat följer av EU-reglerna 
för statsstöd, får den berörda 
medlemsstaten bland de 
kravspecifikationer som 
tjänsteleverantörerna har att rätta sig efter, 
skriva in skyldigheten att tillhandahålla 
offentlig service för de flygplatser som 
betjänar perifera områden eller 
utvecklingsregioner som ingår i 
medlemsstatens territorium, om 
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stöd (dvs. exklusiva rättigheter eller 
ekonomisk kompensation), men som är av 
avgörande betydelse när det gäller 
tillgängligheten för den berörda 
medlemsstaten. Denna bestämmelse 
påverkar inte tillämpningen av EU: s 
regler om statligt stöd.

leverantörerna inte är villiga att 
tillhandahålla marktjänster utan offentligt 
stöd (dvs. exklusiva rättigheter eller 
ekonomisk kompensation), men som är av 
avgörande betydelse när det gäller 
tillgängligheten för den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om man vid ett anbudsförfarande inte 
lyckas få tillräckligt många leverantörer 
att delta i enlighet med artikel 6, ska den 
upphandlande myndigheten inleda ett nytt 
anbudsförfarande inom 12 månader från 
det att det föregående avslutades. Den 
upphandlande myndigheten får efter 
samråd med användarkommittén förlänga 
denna period upp till högst 36 månader.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kvalitet på verksamheten som bedöms 
på grundval av en representativ trafikplan, 
inklusive i förekommande fall en effektiv 
användning av personal och utrustning, 
sista inlämningstider för bagage och gods, 
leveranstider för bagage och gods och 
maximala omvändningstider.

(b) Kvalitet på verksamheten som bedöms 
på grundval av en representativ trafikplan, 
inklusive i förekommande fall en effektiv 
användning av personal och utrustning, 
sista inlämningstider för bagage och gods, 
möjlighet att garantera säker och 
ansvarstagande hantering av bagage och
utrustning samt maximala 
omvändningstider.

Ändringsförslag 14
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Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Personalens lämplighet i fråga om 
arbetstagarnas erfarenhet och utbildnings-
eller kvalificeringsprogrammens 
lämplighet.

(d) Personalens lämplighet i fråga om 
arbetstagarnas erfarenhet och pålitlighet 
samt utbildnings- eller 
kvalificeringsprogrammens lämplighet.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Innovationsprestanda.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led gb (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Rättvisa villkor för personalen, i 
synnerhet när det gäller lön och 
arbetsförhållanden.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Leverantörer av marktjänster ska 
godkännas för en period på minst sju år 
och högst tio år, utom vid undantag för 
öppnande av egenhantering och 
marktjänster till tredje man enligt 
artikel 14.1. Den exakta giltighetsperioden 
för leverantörens tillstånd och startdatum 
för verksamheten ska tydligt anges i 

1. Leverantörer av marktjänster ska 
godkännas för en period på minst sju år 
och högst tio år. Den exakta 
giltighetsperioden för leverantörens 
tillstånd och startdatum för verksamheten 
ska tydligt anges i anbudsinfordran.
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anbudsinfordran.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med sin verksamhet före utgången 
av den period för vilken leverantören valts 
ut, ska leverantören ersättas enligt det 
förfarande som beskrivs i artiklarna 7, 8, 9 
samt i denna artikel. En leverantör som 
upphör med sin verksamhet ska informera 
berörd upphandlande myndighet om sina 
avsikter att upphöra med sin verksamhet i 
tillräckligt god tid och minst sex månader 
innan vederbörande lämnar flygplatsen.
Ekonomiska sanktioner kan åläggas 
leverantören om den inte informerar den 
upphandlande myndigheten i tillräckligt 
god tid, såvida inte leverantören kan påvisa 
force majeure.

4. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med sin verksamhet före utgången 
av den period för vilken leverantören valts 
ut, ska leverantören ersättas enligt det 
förfarande som beskrivs i artiklarna 7, 8, 9 
samt i denna artikel. En leverantör som 
upphör med sin verksamhet ska informera 
berörd upphandlande myndighet om sina 
avsikter att upphöra med sin verksamhet 
minst sex månader innan vederbörande 
lämnar flygplatsen. Ekonomiska sanktioner 
kan åläggas leverantören om den inte 
informerar den upphandlande myndigheten 
minst sex månader i förväg, såvida inte 
leverantören kan påvisa force majeure.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten inte lyckas hitta en 
leverantör av marktjänster för denna 
begränsade period, ska medlemsstaten 
reglera priserna på de marktjänster för 
vilka det tillfälliga monopolet finns, till 
dess att ytterligare en leverantör börjar 
tillhandahålla dessa marktjänster på 
flygplatsen.

utgår

Motivering

Den föreslagna prisregleringen i händelse av att ett tillfälligt monopol uppstår i realiteten 
saknar rättslig grund, eftersom marknaden fortfarande anses vara öppen. Priserna mellan en 
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operatör och dennes kund är ett resultat av ett kommersiellt avtal med känslig information 
som inte kan lämnas ut. En sådan reglering kan inte införas på en kommersiell marknad.
Detta skulle leda till en snedvridning av konkurrensen i förhållande till potentiella 
konkurrenter.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Harmonisering av de sociala villkoren inom den inre marknaden är en central förutsättning 
för att undvika diskriminerande praxis. Marknaden för marktjänster är mycket instabil och 
operatörerna kan bytas ut vid varje nytt anbudsförfarande. Detta leder till en betydande 
osäkerhet för personalen som kan komma att tvingas anpassa sig till den nya operatörens 
regler och sociala villkor eller rent av kan bli uppsagd. Det är därför av avgörande betydelse 
att säkerställa en bättre kontinuitet i fråga om personalens arbetsvillkor.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om särskilda utrymmes- eller 
kapacitetsbegränsningar (särskilt sådana 
som beror på trängsel och nyttjandegrad 
av tillgängliga ytor) medför att det är 
omöjligt att öppna marknaden och/eller 
utöva egenhantering i den omfattning som 
föreskrivs i denna förordning, får den 
berörda medlemsstaten besluta

1. Om flygplatsen har så ont om utrymme 
eller så begränsad kapacitet att det medför 
att det är omöjligt att öppna marknaden 
och/eller utöva egenhantering i den 
omfattning som föreskrivs i denna 
förordning, får den berörda medlemsstaten 
besluta

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) att till en eller två leverantörer 
begränsa en eller flera av de kategorier av 
marktjänster som avses i artikel 6.2 för 
flygplatser med en årstrafik som inte 
understiger 5 miljoner passagerare eller 
100 000 ton gods, varvid artikel 6.3 ska 
tillämpas vid en begränsning till två 
leverantörer,

utgår

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flygplatsens ledningsenhet flygplatsen ska 
organisera ett förfarande för samråd om 
tillämpningen av denna förordning mellan 
sig själv, användarkommittén och de 

Flygplatsens ledningsenhet flygplatsen ska 
organisera ett förfarande för samråd om 
tillämpningen av denna förordning mellan 
sig själv, användarkommittén och de 
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företag som tillhandahåller marktjänster.
Samrådet ska särskilt avse priserna på de 
tjänster som varit föremål för undantag i 
enlighet med artikel 14.1 b och c samt 
organisationen av tillhandahållandet av 
dessa tjänster. Ett samrådsmöte ska hållas 
minst en gång om året. Flygplatsens 
ledningsenhet ska föra protokoll på mötet, 
vilket på begäran ska skickas till 
kommissionen.

företag som tillhandahåller marktjänster.
Samrådet ska särskilt avse priserna på de 
tjänster som varit föremål för undantag i 
enlighet med artikel 14.1 b och c samt 
organisationen av tillhandahållandet av 
dessa tjänster. Ett samrådsmöte ska hållas 
minst en gång om året. Personal och 
fackföreningsrepresentanter ska på egen 
begäran tillåtas närvara som observatörer 
vid detta möte. Flygplatsens ledningsenhet 
ska föra protokoll på mötet, vilket på 
begäran ska skickas till kommissionen.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid flygplatser vars årstrafik inte har 
understigit 2 miljoner passagerarrörelser 
eller 50 000 ton gods under minst tre på 
varandra följande år, ska inget företag 
tillåtas tillhandahålla marktjänster oavsett 
om det är som en leverantör av 
marktjänster eller som en användare som 
utövar egenhantering, om det inte har fått 
lämpligt godkännande. Ett företag som 
uppfyller kraven i detta kapitel är berättigat 
att få ett godkännande.

1. Inget företag ska tillåtas tillhandahålla 
marktjänster oavsett om det är som en 
leverantör av marktjänster, som en 
underleverantör eller som en användare 
som utövar egenhantering, om det inte har 
fått lämpligt godkännande. Ett företag som 
uppfyller kraven i detta kapitel är berättigat 
att få ett godkännande.

Motivering

Ett sådant krav är förenligt med det gemensamma uttalande som antogs av tre av de fyra 
arbetsmarknadens parter (flygplatserna, facken, de oberoende marktjänstföretagen) 
i april 2011. Det bör emellertid tydliggöras att detta gäller alla företag, inbegripet 
underleverantörer. Dessutom finns det ingen motivering till att begränsa detta krav 
uteslutande till större flygplatser.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3



AD\911136SV.doc 17/28 PE489.551v05-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För den bedömning som avses i punkt 1 
ska varje sökande lämna in sina 
räkenskaper vilka varit föremål för revision 
för de två föregående budgetåren.

3. För den bedömning som avses i punkt 1 
ska varje sökande lämna in sina 
räkenskaper vilka varit föremål för revision 
för de två föregående budgetåren. Den 
godkännande myndigheten ska ange i 
vilket format dessa handlingar ska lämnas

Motivering

Eftersom det finns många olika redovisnings- och revisionsmodeller inom i synnerhet 
luftfartsbranschen, ska den godkännande myndigheten ha rätt att fastställa i vilket format 
handlingarna ska lämnas in så att det blir lättare att jämföra dem.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kvalifikationskrav på personal och
även motsvarande utbildningskrav och 
utbildningsplan.

(d) Kvalifikationskrav på personal och
förfaranden för att förebygga olyckor och 
skador, samt motsvarande utbildningskrav 
och utbildningsplan.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Förfarandet för beviljande av 
godkännanden ska vara öppet och icke-
diskriminerande och får inte leda till att 
tillträdet till marknaden eller möjligheten 
till egenhantering i praktiken blir mindre 
omfattande än vad som föreskrivs i denna 
förordning.

Ändringsförslag 29



PE489.551v05-00 18/28 AD\911136SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När användarkommittén inte samtycker 
med flygplatsens ledningsenhets beslut att 
centralisera, eller att inte centralisera, en 
infrastruktur eller omfattningen av 
centraliseringen, får den be en oberoende 
tillsynsmyndighet i den berörda 
medlemsstaten att besluta om huruvida 
den berörda infrastrukturen ska 
centraliseras eller ej, och i vilken 
utsträckning.

5. När användarkommittén inte samtycker 
med flygplatsens ledningsenhets beslut att 
centralisera, eller att inte centralisera, en 
infrastruktur eller omfattningen av 
centraliseringen, får den be en oberoende 
tillsynsmyndighet i den berörda 
medlemsstaten att granska motiveringen 
till det beslut som fattats av flygplatsens 
ledningsenhet.

Motivering

I den föreslagna förordningen hänvisas det till EU:s direktiv 2009/12/EG om 
flygplatsavgifter. Kraven bör därför vara förenliga med direktivets principer och 
bestämmelser. Mot denna bakgrund bör tillsynsmyndighetens roll begränsas till att 
kontrollera motiveringen till beslutet och till att besluta om dess giltighet.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) prognoser beträffande situationen på 
flygplatsen vad gäller 
marktjänstavgifterna, trafikökning och 
föreslagna infrastrukturinvesteringar,

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Då användning av andra 
flygplatsanläggningar än de som 
definieras som centraliserad infrastruktur 
ger upphov till att en avgift tas ut ska 
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denna fastställas i enlighet med relevanta, 
objektiva, öppna och icke-
diskriminerande kriterier.
Medlemsstaterna har även 
fortsättningsvis möjlighet att låta 
ledningsenheten för ett flygplatsnätverk 
enligt definitionen i EU:s 
direktiv 2009/12/EG tillämpa ett 
gemensamt och öppet avgiftssystem.

Motivering

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.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om ett beslut om nivåerna på avgifterna 
framförs till den oberoende 
tillsynsmyndigheten enligt punkt 6 i denna 
artikel, ska förfarandet i artikel 6 
i direktiv 2009/12/EG tillämpas.

7. Om ett beslut om nivåerna på 
marktjänstavgifterna framförs till den 
oberoende tillsynsmyndigheten enligt 
punkt 6.1 i denna artikel, ska detta beslut 
inte träda i kraft förrän den oberoende 
tillsynsmyndigheten har granskat ärendet.
Om den oberoende tillsynsmyndigheten 
godkänner det beslut som fattats av 
ledningsenheten för infrastruktur på 
nivån för marktjänstavgifter får 
avgifterna drivas in från den tidpunkt då 
det inledande beslutet togs.

Motivering

För att undvika en situation med förargliga bestridanden bara för att senarelägga att en 
avgift tas ut skulle det vara angeläget att flygplatsmyndigheterna tilläts driva in pengarna för 
den tid som går medan överklagandet behandlas.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Flygplatsens ledningsenhet ska ansvara 
för en tillfredsställande samordning av 
marktjänstverksamheter på flygplatsen.
Som marksamordnare ska flygplatsens 
ledningsenhet i synnerhet se till att 
verksamheterna för leverantörer av 
marktjänster och flygplatsanvändare som 
utövar egenhantering följer flygplatsens 
förhållningsregler som anges i artikel 31.

1. Flygplatsens ledningsenhet ska ansvara 
för en tillfredsställande samordning av 
marktjänstverksamheter på flygplatsen.
Som marksamordnare ska flygplatsens 
ledningsenhet se till att leverantörerna av 
marktjänster och flygplatsanvändare som 
utövar egenhantering följer flygplatsens 
förhållningsregler som anges i artikel 31.

Ledningsenheten ska ha befogenhet att 
vidta åtgärder för att genomdriva 
uppförandereglerna. Åtgärderna ska vara 
öppna, proportionella och 
icke-diskriminerande.

Motivering

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.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Flygplatsens ledningsenhet ska ansvara 
för en tillfredsställande samordning av 
marktjänstverksamheter på flygplatsen.
Som marksamordnare ska flygplatsens 
ledningsenhet i synnerhet se till att 

1. Flygplatsens ledningsenhet ska ansvara 
för en tillfredsställande samordning av 
marktjänstverksamheter på flygplatsen.
Som marksamordnare ska flygplatsens 
ledningsenhet i synnerhet se till att 
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verksamheterna för leverantörer av 
marktjänster och flygplatsanvändare som 
utövar egenhantering följer flygplatsens 
förhållningsregler som anges i artikel 31.

verksamheterna för leverantörer av 
marktjänster och flygplatsanvändare som 
utövar egenhantering följer flygplatsens 
förhållningsregler som anges i artikel 31.
Ett oberoende organ ska utses till 
marksamordnare.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bestämmelserna i denna artikel ska 
inte påverka tillämpningen av EU:s 
konkurrensregler.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Flygplatsens ledningsenhet, en offentlig 
myndighet eller något annat organ som 
reglerar flygplatsen får fastställa 
uppföranderegler.

2. Medlemsstaten, flygplatsens 
ledningsenhet, en offentlig myndighet eller 
något annat organ som reglerar flygplatsen 
får fastställa uppföranderegler för att se till 
att flygplatsen fungerar tillfredsställande.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På flygplatser där årstrafiken inte 
understiger 5 miljoner passagerarrörelser 
eller 100 000 ton gods under åtminstone de 
föregående tre åren ska flygplatsens 
ledningsenhet eller i förekommande fall, 
den offentliga myndigheten eller något 
annat organ som reglerar flygplatsen, 

2. På flygplatser där årstrafiken inte 
understiger 5 miljoner passagerarrörelser 
eller 100 000 ton gods under åtminstone de 
föregående tre åren ska flygplatsens 
ledningsenhet eller i förekommande fall, 
den offentliga myndigheten eller något 
annat organ som reglerar flygplatsen, 
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fastställa lägsta kvalitetsstandarder för 
utförandet av marktjänster.

fastställa lägsta kvalitetsstandarder för 
utförandet av marktjänster. Sådana 
standarder ska beakta och stämma 
överens med flygplatsoperatörens och 
berörda flygplatsoperatörers 
säkerhetsbestämmelser, 
överenskommelser och ledningssystem, i 
enlighet med vad som anges i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 216/2008.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska uppfylla dessa lägsta 
kvalitetsstandarder. Dessutom ska 
flygplatsanvändare och leverantörer av 
marktjänster uppfylla de lägsta 
kvalitetsstandarderna i sina 
avtalsförhållanden.

3. Leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska uppfylla dessa lägsta 
kvalitetsstandarder. Flygplatsens 
ledningsenhet får kräva att leverantörer 
av marktjänster och flygplatsanvändare
som utövar egenhantering ska inrätta och 
tillämpa ett säkerhetsorganisationssystem 
som svarar mot företagets storlek, 
verksamhetens karaktär och komplexitet, 
är kompatibelt med flygplatsoperatörens 
ledningssystem och stämmer överens med 
eventuella andra säkerhetskrav i nationell 
lagstiftning eller unionslagstiftningen.
Dessutom ska flygplatsanvändare och 
leverantörer av marktjänster uppfylla de 
lägsta kvalitetsstandarderna i sina 
avtalsförhållanden.

Motivering

Minimistandarderna avseende kvalitet avspeglar den gemensamma ståndpunkt som antogs av 
tre av de fyra av arbetsmarknadens parter (flygplatserna, facken, de oberoende 
marktjänstföretagen) i april 2011. Emellertid tillhandahåller systemet inte någon 
genomförbar lösning för att säkerställa deras genomdrivande (med undantag för det 
oproportionerliga tillbakadragandet av ett marktjänstföretags godkännande av en 
medlemsstat).
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om detta inte garanterar att de lägsta 
kvalitetsstandarderna uppfylls, ska 
myndigheten eller annat ledningsorgan 
vid flygplatsen ha rätt att vidta åtgärder 
för att se till att så sker. Åtgärderna ska 
vara rättvisa, öppna, proportionerliga och 
icke-diskriminerande.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Om detta inte garanterar 
överensstämmelse ska ledningsenheten ha 
befogenhet att vidta åtgärder för att 
genomdriva minimistandarderna 
avseende kvalitet. Åtgärderna ska vara 
öppna, proportionella och 
icke-diskriminerande.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 32a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ledningsenheterna på flygplatsen ska 
fastställa följande lägsta 
kvalitetsstandarder:
(1) De lägsta kvalitetsstandarderna för 
den operativa förmågan:
(a) Passagerarhantering
– Maximal kötid vid incheckning
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(b) Bagagehantering
– Maximala leveranstider för bagage 
(första bagage och sista bagage)
– Maximala leveranstider för 
transferbagage
– Säker och ansvarsfull hantering av 
bagage och utrustning
(c) Fraktgods och posthantering
– Maximala leveranstider för frakt-
och/eller postgods
– Maximala leveranstider för frakt-
och/eller postgods i transit
(d) Snöhantering
– Maximitid för avisning av flygplan
– Minimimängd avisningsvätska i lager
(e) Turn-around-tiden i förhållande till 
tidtabellen (förseningar)
(f) Avsaknad av skador orsakade av 
främmande föremål på plattorna
(2) Lägsta kvalitetsstandarder för 
utbildning
– Uppdaterad deltagarförteckning för 
flygplatsens utbildning om förfarandena 
på flygsidan (airside), säkerhet, skydd, 
krishantering och miljöskydd
(3) Lägsta kvalitetsstandarder för 
information och hjälp till passagerare:
(a) Information i realtid om leveranstider 
för bagage på skärmar på flygplatsen
(b) Information i realtid till passagerare 
med försenade eller annullerade flyg
(4) Lägsta kvalitetsstandarder för 
beslutsfattande i samarbete mellan 
flygplatser (CDM)
– Deltagande i flygplatsernas 
CDM-system
(5) Lägsta kvalitetsstandarder för 
säkerhet
(a) Ett säkerhetsorganisationssystem 
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(SMS) och åtagande att samordna det 
med flygplatsens system
(b) Olycks- och tillbudsrapportering
(6) Lägsta skyddskvalitetsstandarder
– Ett skyddsledningssystem
(7) Lägsta kvalitetsstandarder för en 
beredskapsplan
– En beredskapsplan (inklusive en 
snöplan) och ett åtagande att samordna 
den med flygplatsens plan
(8) Miljö
– Rapportering av miljötillbud (spill)
– Utsläpp från fordon på plattorna

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 32b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utarbetande och uppdatering av lägsta 
kvalitetsstandarder
1. Flygplatsens ledningsenhet ska
fastställa nivån för samtliga lägsta 
kvalitetsstandarder samt den prestanda 
som förväntas på flygplatsen.
Användarkommittén ska rådfrågas om 
hur de lägsta kvalitetsstandarderna exakt 
ska definieras och utvärderas samt om 
deras omfattning. Samtliga leverantörer 
och flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering ska utbildas innan de 
lägsta kvalitetsstandarderna utvärderas.
2. Samtliga lägsta kvalitetsstandarder 
(och vid behov deras kvantitativa mål) ska 
offentliggöras.
3. Innan de lägsta kvalitetsstandarderna 
uppdateras eller ändras ska flygplatsens 
ledningsenhet samråda med 
användarkommittén och leverantörerna 
av marktjänster på flygplatsen.
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4. Flygplatsens ledningsenhet ska 
rapportera till användarkommittén om 
hur leverantörerna av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering följer dessa standarder.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. På flygplatser där årstrafiken inte 
understiger 5 miljoner passagerarrörelser 
eller 100 000 ton gods under minst tre på 
varandra följande år ska leverantörer av 
marktjänster och flygplatsanvändare som 
utövar egenhantering rapportera om sin 
operativa förmåga till kommissionen.

utgår

Motivering

Ökningen av antalet rapporter leder till en större administrativ börda för alla 
marktjänstföretag och utövare av egenhantering utan att något verkligt mervärde tillkommer.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta detaljerade specifikationer avseende 
innehållet i och spridandet av 
rapporteringskrav med hjälp av en 
delegerad akt i enlighet med artikel 42.

utgår

Motivering

Ökningen av antalet rapporter leder till en större administrativ börda för alla 
marktjänstföretag och utövare av egenhantering utan att något verkligt mervärde tillkommer.
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering som använder sig av en 
eller flera underleverantörer ska fortsätta 
vara ekonomiskt ansvariga för de 
upphandlade tjänsterna.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Passagerartjänster omfattar varje form 
av information och tjänst, inbegripet de 
som tillhandahålls inom ramen för relevant 
EU-lagstiftning om passagerares 
rättigheter, till passagerarna vid avfärd, 
ankomst, transitering, i anslutning till eller 
utanför flygplatsen, inbegripet kontroll av 
biljetter, resehandlingar, incheckning av 
bagage och transport av bagage ända fram 
till sorteringssystemen.

2. Passagerartjänster omfattar varje form 
av information och tjänst, inbegripet de 
som tillhandahålls inom ramen för relevant 
EU-lagstiftning om passagerares 
rättigheter, till passagerarna vid avfärd, 
ankomst, transitering, i anslutning till eller 
utanför flygplatsen, inbegripet kontroll av 
biljetter, resehandlingar, incheckning av 
bagage och användning av exempelvis 
elektronisk kontroll för att säkerställa att 
ett visst bagage tillhör en viss passagerare 
samt transport av bagage ända fram till 
sorteringssystemen.
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