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Изменение 24
Heide Rühle

Предложение за регламент
–

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите призовава 
водещата комисия по транспорт и 
туризъм да предложи отхвърлянето 
на предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за широко отваряне на наземното обслужване би 
подложило на допълнителен натиск сектора, който на свой ред би бил принуден да 
намали разходите за персонал. Това би довело до натиск върху сигурността, 
безопасността, заетостта, обучението и заплащането.

Изменение 25
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Последващото постепенно 
отваряне на пазара на наземно 
обслужване и въвеждането на 
хармонизирани изисквания за 
предоставянето на наземни услуги 
вероятно ще повишат ефективността и 
общото качество на наземните услуги за 
авиокомпаниите, както и за пътниците и 
спедиторите. Това следва да подобри 
общо качеството на летищните 
операции.

(5) Въвеждането на хармонизирани 
изисквания за предоставянето на 
наземни услуги вероятно ще повиши
ефективността и общото качество на 
наземните услуги за авиокомпаниите, 
както и за пътниците и спедиторите.
Това следва да подобри общо 
качеството на летищните операции.

Or. en
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Изменение 26
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Постепенното отваряне на пазара 
съгласно Директива 96/67/ЕО вече
постигна положителни резултати, 
изразяващи се като повишена 
ефективност и качество. Следователно 
е уместно да бъде предприето по-
нататъшно постепенно отваряне.

(8) Постепенното отваряне на пазара 
съгласно Директива 96/67/ЕО постигна 
положителни резултати, изразяващи се в
повишена ефективност, но понижена 
социална защита за работниците.
Следователно е уместно да се търси не 
само ефективност, а и качество и 
стабилност на труда.

Or. en

Изменение 27
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) При избора на доставчици на 
наземни услуги следва да има допитване 
до ползвателите на летището, тъй като 
качеството и цената на наземното 
обслужване засягат последните в най-
голяма степен.

(14) При избора на доставчици на 
наземни услуги следва да има допитване 
до ползвателите на летището, в т. ч. 
социалните партньори, тъй като 
качеството и цената на наземното 
обслужване засягат последните в най-
голяма степен.

Or. en

Изменение 28
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Има неяснота по отношение на това 
дали държавите членки могат да 
изискват приемането на персонал при 
смяна на доставчик на наземни услуги, 
достъпът до които е ограничен.
Незадържането на персонала може да
има вредно влияние върху качеството на 
наземните услуги. Поради това е 
целесъобразно да се изяснят правилата 
относно приемането на персонал извън 
приложното поле на Директива 
2001/23/ЕО относно прехвърлянето на 
предприятия, давайки възможност на 
държавите членки да гарантират 
адекватна заетост и условия на труд.

(17) Има неяснота по отношение на това 
дали държавите членки могат да 
изискват прехвърлянето на персонал 
при смяна на доставчик на наземни 
услуги, достъпът до които е ограничен.
Незадържането на персонала има вредно 
влияние върху качеството на наземните 
услуги. Поради това е целесъобразно да 
се изяснят правилата относно
прехвърлянето на персонал извън 
приложното поле на Директива 
2001/23/ЕО относно прехвърлянето на 
предприятия, давайки възможност на 
държавите членки да гарантират 
адекватна заетост и условия на труд.

Or. en

Изменение 29
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 30
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Самият управляващ орган на 
летището може да предоставя също и 
наземни услуги. Тъй като в същото 
време, чрез своето решение, 
управляващият орган на летището 
може да упражнява значително 
влияние върху конкуренцията между 
доставчиците на наземни услуги, 
трябва да се изисква летищата да 
запазват своите наземни услуги в 
юридическо лице, отделно от 
юридическото лице за управление на 
инфраструктурата.

(23) Самият управляващ орган на 
летището може да предоставя също и 
наземни услуги.

Or. en

Изменение 31
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 32
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 27 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27б) Тъй като една от основните 
цели на наземното обслужване в
европейските летища е да се подобри 
качеството на обслужването в полза 
на потребителите и в полза на 
авиокомпаниите, настоящият 
регламент трябва особено да 
спомогне за подобряване качеството 
на обработката на багажи, например 
чрез установяването на минимални 
стандартите за качество на времето 
за чакане за получаване на багаж.

Or. en

Изменение 33
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В трудоемък сектор, като този на 
наземното обслужване, постоянното 
развиване на персонала и обучението 
оказват силно въздействие върху 
качеството на услугите. Ето защо трябва 
да бъдат определени минимални
изисквания за квалификация, за да се 
гарантира качеството на операциите по 
отношение на надеждността, 

(28) В трудоемък сектор, като този на 
наземното обслужване, постоянното 
развиване на персонала и обучението 
оказват силно въздействие върху 
качеството и безопасността на 
услугите. Ето защо трябва да бъдат 
определени възможно най-високи
изисквания за квалификация, за да се 
гарантира качеството на операциите по 
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устойчивостта, безопасността и 
сигурността, както и да се създадат 
условия на равнопоставеност на 
операторите.

отношение на надеждността, 
устойчивостта, безопасността и 
сигурността, както и да се създадат 
условия на равнопоставеност на 
операторите.

Or. en

Изменение 34
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 35
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Възлагането на подизпълнители
увеличава гъвкавостта на доставчиците 
на наземни услуги. Въпреки това 
възлагането на подизпълнители и на по-
следващи подизпълнители може да 

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

подизпълнители може да доведе до 
недостиг на капацитет и да има 
отрицателно въздействие върху 
безопасността и сигурността.
Следователно възлагането на 
подизпълнители трябва да бъде 
ограничено, а правилата за възлагане на 
подизпълнители — изяснени.
Възлагането на подизпълнители не 
трябва никога да води до влошаване 
на условията на труд, безопасността 
и сигурността.

Or. en

Изменение 36
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Тъй като обработката на 
багажи, например, води до риска, че 
лицата, извършващи тази работа, ще 
бъдат изхабени още в началото на 
трудовия си живот, настоящият 
регламент дава на държавите членки 
възможност за въвеждане на 
национално законодателство с цел 
подобряване на тези обстоятелства.

Or. en

Изменение 37
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 31 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 38
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 31 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 39
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко засегнато летище създава 1. Всяко засегнато летище създава 



AM\908197BG.doc 11/31 PE491.335v02-00

BG

комитет, съставен от представители на 
ползвателите на летището или на 
организациите, представляващи 
ползвателите на летището („Комитет на 
ползвателите на летището“).

комитет, съставен от представители на 
ползвателите на летището или на 
организациите, представляващи 
ползвателите на летището, и 
представители на служителите и  
профсъюзите („Комитет на 
ползвателите на летището“).

Or. en

Изменение 40
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки обаче не ограничават 
този брой под двама доставчици за 
всяка категория наземно обслужване.

Or. en

Изменение 41
Антония Първанова, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки обаче не ограничават 
този брой под двама доставчици за
всяка категория наземно обслужване 
или, за летищата, чийто годишен трафик 
е бил не по-малко от 5 милиона 

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



PE491.335v02-00 12/31 AM\908197BG.doc

BG

превозени пътници или 100 000 тона 
товари поне през предходните три 
години — под трима доставчици за 
всяка категория наземно обслужване.

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

Or. en

Изменение 42
Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки обаче не ограничават 
този брой:

- под двама доставчици за всяка 
категория наземно обслужване или;
- за летищата, чийто годишен 
трафик е бил не по-малко от 
5 милиона превозени пътници или 
100 000 тона товари поне през 
предходните три години — под 
трима доставчици за всяка категория 
наземно обслужване, или;
- за летищата, чийто годишен 
трафик е бил не по-малко от 
15 милиона превозени пътници или 
150 000 тона товари поне през 
предходните три години — под 
четирима доставчици за всяка 
категория наземно обслужване.
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Or. en

Изменение 43
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 44
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- двама доставчици на наземно 
обслужване, или

- двама доставчици на наземно 
обслужване.

Or. en

Изменение 45
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- двама доставчици на наземно 
обслужване, или

- двама доставчици на наземно 
обслужване.

Or. en

Изменение 46
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 47
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en



AM\908197BG.doc 15/31 PE491.335v02-00

BG

Изменение 48
Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 49
Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– четирима доставчици на наземно 
обслужване за летищата, чийто 
годишен трафик е бил не по-малко от 
15 милиона превозени пътници или 
150 000 тона товари поне през 
предходните три години.

Or. en

Изменение 50
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) кандидатът доказва способността си и 
поема писмено задължение да прилага 

б) кандидатът доказва способността си и 
поема писмено задължение да прилага 
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съответните разпоредби и правила, 
включително приложимото трудово 
законодателство, приложимите 
колективни трудови договори, 
правилата за поведение на летището и 
изискванията за качество на летището.

съответните разпоредби и правила, 
включително приложимото трудово 
законодателство, приложимите
представителни колективни трудови 
договори, правилата за поведение на 
летището и изискванията за качество на 
летището.

Or. en

Изменение 51
Антония Първанова, Ildikó Gáll-Pelcz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 52
Cornelis de Jong

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) адекватност на човешките ресурси от 
гледна точка на опит на работниците и 
адекватност на програмата за 
обучение/квалификация; адекватност 
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на условията на наемане и труд 
(запазване на социалните условия за 
прехвърлените служители и 
ангажимент за прилагане на 
представителните колективни 
трудови договори);

Or. en

Изменение 53
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 54
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) резултати в областта на 
иновациите.

Or. nl

Изменение 55
Антония Първанова, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. осигуряване на справедливи условия 
за работниците и служителите, по-
специално относно възнаграждението 
и условията на труд

Or. en

Изменение 56
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 57
Cornelis de Jong
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Предложение за регламент
Член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гарантиране на правата на работниците 
и служителите при прехвърляне на 
персонал за услугите, подлежащи на 
ограничения за достъп до пазара

Гарантиране на правата на работниците 
и служителите при прехвърляне на 
персонал  

Or. en

Изменение 58
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага само 
за услугите по наземно обслужване, за 
които съответната държава-членка 
е ограничила броя на доставчиците в 
съответствие с член 6 или член 14.

заличава се

Or. en

Изменение 59
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият член се прилага само 
за услугите по наземно обслужване, за 
които съответната държава-членка 
е ограничила броя на доставчиците в 
съответствие с член 6 или член 14.

заличава се

Or. en
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Изменение 60
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато след процедурата за подбор, 
установена в членове 7—10, даден 
доставчик на услуги по наземно 
обслужване, посочени в параграф 1, 
изгуби разрешението си за предоставяне 
на тези услуги, държавите-членки 
могат да изискат от доставчика(ците) 
на наземно обслужване, предоставящ(и) 
впоследствие тези услуги, да 
предостави(ят) на персонала, нает преди 
това за тези услуги, същите права, на 
които персоналът би имал право в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/EО на Съвета.

2. Когато след процедурата за подбор, 
установена в членове 7—10, даден 
доставчик на услуги по наземно 
обслужване, посочени в параграф 1, 
изгуби разрешението си за предоставяне 
на тези услуги, държавите-членки 
изискват от доставчика(ците) на 
наземно обслужване, предоставящ(и) 
впоследствие тези услуги, да 
предостави(ят) на персонала, нает преди 
това за тези услуги, същите права, на 
които персоналът би имал право в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/EО на Съвета.

Or. en

Изменение 61
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато доставчик на наземно 
обслужване престане да предоставя на 
ползвател на летището услуги по 
наземно обслужване, съставляващи 
значителна част от дейността по 
наземно обслужване на този доставчик, 
в случаите, необхванати от параграф 2, 
или когато самообслужващ се ползвател 
на летището реши да престане да 
извършва самообслужване, държавите-
членки могат да изискат от 

6. Когато доставчик на наземно 
обслужване престане да предоставя на 
ползвател на летището услуги по 
наземно обслужване, съставляващи 
значителна част от дейността по 
наземно обслужване на този доставчик, 
в случаите, необхванати от параграф 2, 
или когато самообслужващ се ползвател 
на летището реши да престане да 
извършва самообслужване, държавите-
членки изискват от доставчика(ците) 
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доставчика(ците) на наземно 
обслужване или самообслужващия се 
ползвател на летището, предоставящ(и) 
впоследствие тези услуги, да 
предостави(ят) на персонала, нает преди 
това за тези услуги, същите права, на 
които персоналът би имал право в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/EО на Съвета.

на наземно обслужване или 
самообслужващия се ползвател на 
летището, предоставящ(и) впоследствие 
тези услуги, да предостави(ят) на 
персонала, нает преди това за тези 
услуги, същите права, на които 
персоналът би имал право в случай на 
прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/EО на Съвета.

Or. en

Изменение 62
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 63
Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато специфични ограничения на
наличното пространство или капацитет 

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

претоварено, че прави невъзможно 
отварянето на пазара и/или 
извършването на самообслужване в 
степента, предвидена в настоящия 
регламент, съответната държава членка 
може да реши:

Or. en

Изменение 64
Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 65
Adam Bielan

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в а)  да ограничи до трима доставчици 
една или повече категории наземно 
обслужване, посочени в член 6, 
параграф 2, за летищата, чийто 
годишен трафик е не по-малко от 
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15 милиона превозени пътници или 
150.000 тона товари годишно, при 
което се прилага член 6, параграф 3;

Or. en

Изменение 66
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 67
Антония Първанова, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 68
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предприятие, което кандидатства за 
одобрение, доказва, че неговите 
работници и служители притежават 
необходимата квалификация, 
професионален опит и трудов стаж за 
изпълнение на дейността, за която 
кандидатства.

Предприятие, което кандидатства за 
одобрение, доказва, в съответствие с 
установените общоевропейски 
стандарти за сертифициране, че 
неговите работници и служители 
притежават необходимата 
квалификация, професионален опит и 
трудов стаж за изпълнение на 
дейността, за която кандидатства.

Or. en

Изменение 69
Christel Schaldemose



AM\908197BG.doc 25/31 PE491.335v02-00

BG

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) изисквания към квалификацията на 
персонала, които съответстват на
изискванията за обучение и план за 
обучение и производителите, за да се 
предотвратят произшествия и 
наранявания.

Or. en

Изменение 70
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 71
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. nl

Обосновка

Вече съществува отделно счетоводно отчитане. Последващо законово разделяне би 
направило възможно заобикалянето на приложимите колективни споразумения и е 
вероятно да доведе до влошаване на условията на труд.

Изменение 72
Andreas Schwab

Предложение за регламент
Член 30 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 73
Антония Първанова

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 74
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Минималните стандарти за качество 
обхващат по-специално следните 
области: оперативна ефективност, 
обучение, предоставяне на информация 
и оказване на помощ на пътниците, по-
специално както е посочено в 
регламенти (EО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
(EО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета, съвместно 
вземане на решения (CDM), 
безопасност, сигурност, мерки при 
извънредни случаи, както и околна 
среда.

4. Минималните стандарти за качество,
с цел най-вече подобряване на 
услугата за пътници, обхващат по-
специално следните области: 
оперативна ефективност, обучение, 
предоставяне на информация и оказване 
на помощ на пътниците, по-специално 
както е посочено в регламенти (EО) 
№ 261/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета и (EО) № 1107/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета, 
съвместно вземане на решения (CDM), 
безопасност, сигурност, мерки при 
извънредни случаи, както и околна 
среда.
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Or. en

Изменение 75
Антония Първанова, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Минималните стандарти за качество 
обхващат по-специално следните 
области: оперативна ефективност, 
обучение, предоставяне на информация 
и оказване на помощ на пътниците, по-
специално както е посочено в 
регламенти (EО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
(EО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета, съвместно 
вземане на решения (CDM), 
безопасност, сигурност, мерки при 
извънредни случаи, както и околна 
среда.

4. Минималните стандарти за качество 
обхващат по-специално следните 
области: оперативна ефективност, по-
специално по отношение на сроковете 
за доставка и сигурната и надеждна 
обработка на багажи и оборудване, 
обучение, предоставяне на информация 
и оказване на помощ на пътниците, по-
специално както е посочено в 
регламенти (EО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета и 
(EО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета, съвместно 
вземане на решения (CDM), 
безопасност, сигурност, мерки при 
извънредни случаи, както и околна 
среда.

Or. en

Изменение 76
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат параграфи 2, 3 и 4, 
доставчиците на наземно обслужване 
могат да наемат подизпълнители.

1. Без да се засягат параграфи 2, 3 и 4, 
само доставчиците на наземно 
обслужване могат да наемат 
подизпълнители.

Or. en
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Изменение 77
Toine Manders

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. nl

Изменение 78
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 35 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато доставчик на наземно 
обслужване кандидатства за 
разрешение за предоставяне на услуги 
по наземно обслужване съгласно 
процедурата за подбор, установена в 
член 7, той посочва броя, дейностите 
и имената на подизпълнителите, 
които възнамерява да използва.

заличава се

Or. en

Изменение 79
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 40 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга прилагането на 
настоящия регламент и при спазване на 
другите разпоредби на правото на 
Съюза, държавите-членки могат да
предприемат необходимите мерки за 
гарантиране на защита на правата на 
работниците.

Без да се засяга прилагането на 
настоящия регламент и при спазване на 
другите разпоредби на правото на 
Съюза, държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за гарантиране на 
защита на правата на работниците извън 
приложното поле на разпоредбите, 
предвидени в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Състоянието на наземното обслужване в цяла Европа се характеризира с 
незадоволителни социални условия (например, загуба на работни места, ниски доходи, 
липса на перспективи за професионално развитие). По-нататъшно съкращаване на 
разходите не само не е в интерес на работниците и служителите, но и ще има 
значителни отрицателни последици за пътниците и ползвателите на летището 
заради по-ниското качество и намаляването на безопасността на услугите на 
летищата.

Изменение 80
Toine Manders

Предложение за регламент
Приложение 1 - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl


