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Τροπολογία 24
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
–

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
προτείνει την απόρριψη της πρότασης 
της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής για ευρύ άνοιγμα των υπηρεσιών εδάφους θα ασκήσει μεγαλύτερη 
πίεση στους φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα υποχρεώνονταν να 
περιορίσουν το κόστος προσωπικού. Αυτό θα οδηγούσε σε μια προς τα κάτω πίεση όσον αφορά 
την ασφάλεια, την απασχόληση, την κατάρτιση και τους μισθούς.

Τροπολογία 25
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το περαιτέρω σταδιακό άνοιγμα της 
αγοράς υπηρεσιών εδάφους και η θέσπιση 
εναρμονισμένων απαιτήσεων για την 
παροχή υπηρεσιών εδάφους είναι πιθανόν 
να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και τη 
συνολική ποιότητα των υπηρεσιών 
εδάφους για τις αεροπορικές εταιρείες 
καθώς και για τους επιβάτες και 
διαμεταφορείς φορτίων. Τούτο θα πρέπει 
να βελτιώσει την ποιότητα του συνόλου 
των λειτουργιών των αερολιμένων.

(5) Η θέσπιση εναρμονισμένων 
απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών 
εδάφους είναι πιθανόν να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και τη συνολική ποιότητα 
των υπηρεσιών εδάφους για τις 
αεροπορικές εταιρείες καθώς και για τους 
επιβάτες και διαμεταφορείς φορτίων. 
Τούτο θα πρέπει να βελτιώσει την 
ποιότητα του συνόλου των λειτουργιών 
των αερολιμένων.

Or. en
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Τροπολογία 26
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς 
δυνάμει της οδηγίας 96/67/ΕΚ έχει ήδη
αποφέρει θετικά αποτελέσματα όσον 
αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας
και της ποιότητας. Επομένως, είναι 
σκόπιμη η συνέχιση του σταδιακού 
ανοίγματος.

(8) Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς 
δυνάμει της οδηγίας 96/67/ΕΚ έχει 
αποφέρει θετικά αποτελέσματα όσον 
αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
αλλά περιορισμό της κοινωνικής 
προστασίας των εργαζομένων. Επομένως, 
είναι σκόπιμη η αναζήτηση όχι μόνον της 
αποδοτικότητας αλλά και της ασφάλειας 
και της σταθερότητας της εργασίας. 

Or. en

Τροπολογία 27
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με τους χρήστες των 
αερολιμένων για την επιλογή των 
παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους, 
δεδομένου ότι το ενδιαφέρον τους για την 
ποιότητα και την τιμή των υπηρεσιών 
εδάφους είναι μεγάλο.

(14) Θα πρέπει να πραγματοποιούνται 
διαβουλεύσεις με τους χρήστες των 
αερολιμένων, όπου συμπεριλαμβάνονται 
και οι κοινωνικοί εταίροι, για την επιλογή 
των παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους, 
δεδομένου ότι το ενδιαφέρον τους για την 
ποιότητα και την τιμή των υπηρεσιών 
εδάφους είναι μεγάλο.

Or. en

Τροπολογία 28
Cornelis de Jong
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την ανάληψη του προσωπικού 
σε περίπτωση αλλαγής του παρόχου για 
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού μπορεί να έχει 
δυσμενή επίδραση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών εδάφους. Είναι επομένως 
σκόπιμο να διευκρινιστούν οι κανόνες για 
την ανάληψη του προσωπικού πέραν της 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, 
δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και συνθηκών εργασίας.

(17) Υπάρχει ασάφεια ως προς το κατά 
πόσον τα κράτη μέλη μπορούν να 
ζητήσουν την μεταφορά του προσωπικού 
σε περίπτωση αλλαγής του παρόχου για
υπηρεσίες εδάφους στις οποίες η 
πρόσβαση είναι περιορισμένη. Η έλλειψη 
συνέχειας του προσωπικού έχει δυσμενή 
επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών 
εδάφους. Είναι επομένως σκόπιμο να 
διευκρινιστούν οι κανόνες για την
μεταφορά του προσωπικού πέραν της 
εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
σχετικά με τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, 
δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
διασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
απασχόλησης και συνθηκών εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 29
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στην πλειονότητα των κρατών μελών, τα 
οποία όμως διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, 
θα πρέπει να καθιερωθεί ένα 
εναρμονισμένο σύστημα έγκρισης.

Or. en

Τροπολογία 30
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο οργανισμός διαχείρισης του 
αερολιμένα δύναται επίσης να παρέχει ο 
ίδιος υπηρεσίες εδάφους. Δεδομένου ότι
την ίδια στιγμή, με την απόφασή του, ο 
οργανισμός διαχείρισης του αερολιμένα 
δύναται να ασκεί σημαντική επιρροή 
στον ανταγωνισμό μεταξύ των 
παρεχόντων υπηρεσίες εδάφους, οι 
αερολιμένες πρέπει να υποχρεούνται να 
διατηρούν τις υπηρεσίες εδάφους τους σε 
μια νομική οντότητα ξεχωριστή από τη 
νομική οντότητα για τη διαχείριση των 
υποδομών.

(23) Ο οργανισμός διαχείρισης του 
αερολιμένα δύναται επίσης να παρέχει ο 
ίδιος υπηρεσίες εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 31
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 32
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) Καθόσον ένας από τους κομβικούς 
στόχους των υπηρεσιών εδάφους στους 
ευρωπαϊκούς αερολιμένες είναι η 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 
εδάφους προς όφελος των καταναλωτών 
και των αεροπορικών εταιρειών, ο παρών 
κανονισμός πρέπει ειδικά να συμβάλει 
στη βελτίωση της ποιότητας της 
διακίνησης των αποσκευών, 
καθιερώνοντας επί παραδείγματι 
ελάχιστα κριτήρια ποιότητας για τον 
χρόνο αναμονής κατά την παραλαβή των 
αποσκευών.

Or. en

Τροπολογία 33
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης 
εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των υπηρεσιών. Πρέπει, 
επομένως, να θεσπιστούν ελάχιστες

(28) Σε έναν τομέα υψηλής έντασης 
εργασίας, όπως οι υπηρεσίες εδάφους, η 
συνεχής εξέλιξη και η εκπαίδευση του 
προσωπικού επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των υπηρεσιών και την 
ασφάλεια. Πρέπει, επομένως, να 
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απαιτήσεις εκπαίδευσης για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών 
όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης.

θεσπιστούν οι βέλτιστες δυνατές
απαιτήσεις εκπαίδευσης για να 
διασφαλιστεί η ποιότητα των εργασιών 
όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και την 
προστασία, και για να δημιουργηθούν 
ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των 
φορέων εκμετάλλευσης.

Or. en

Τροπολογία 34
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 35
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η υπεργολαβία αυξάνει την ευελιξία 
για τους φορείς παροχής υπηρεσιών 

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

υπηρεσιών εδάφους. Ωστόσο, η 
υπεργολαβία και η διαδοχική υπεργολαβία 
μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε 
περιορισμούς της δυναμικότητας και να 
επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στην 
ασφάλεια και την προστασία. Η 
υπεργολαβία πρέπει συνεπώς να είναι 
περιορισμένη και οι κανόνες που διέπουν 
την υπεργολαβία θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν. Η υπεργολαβία σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να επιφέρει
υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών 
της ασφάλειας και της προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 36
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31a) Καθόσον η λειτουργία επί 
παραδείγματι του τομέα των υπηρεσιών 
διακίνησης αποσκευών ενέχει τον κίνδυνο 
για αυτούς που θα το αναλάβουν να 
εγκαταλείψουν νωρίς τον εργασιακό τους 
βίο, ο παρών κανονισμός παρέχει στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίσουν 
εθνική νομοθεσία για τη βελτίωση των 
συνθηκών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 37
Christel Schaldemose

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

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

Or. en

Τροπολογία 38
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 39
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κάθε ενδιαφερόμενος αερολιμένας 
θεσπίζει μια επιτροπή εκπροσώπησης των 
χρηστών του αερολιμένα ή των 
οργανώσεων που εκπροσωπούν χρήστες 
του αερολιμένα και εκπροσώπους του 
προσωπικού και των συνδικάτων
(«επιτροπή χρηστών αερολιμένα»).

Or. en

Τροπολογία 40
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν 
τον αριθμό αυτό σε λιγότερο από δύο 
παρέχοντες για κάθε κατηγορία υπηρεσιών 
εδάφους

Or. en

Τροπολογία 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν 
τον αριθμό αυτό σε λιγότερο από δύο 

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

παρέχοντες, υπό την προϋπόθεση ότι 
επιλέγονται βάσει σχετικών, 
αντικειμενικών, διαφανών και 
αμερόληπτων κριτηρίων, για κάθε 
κατηγορία υπηρεσιών εδάφους ή, για τους 
αερολιμένες με ετήσια κίνηση η οποία 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια 
επιβάτες ή 100.000 τόνους φορτίου για 
τουλάχιστον τα τρία προηγούμενα έτη, σε 
λιγότερους από τρεις παρέχοντες για κάθε 
κατηγορία υπηρεσιών εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 42
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν 
τον αριθμό αυτό:

- σε λιγότερο από δύο παρέχοντες για κάθε 
κατηγορία υπηρεσιών εδάφους ή·
- για τους αερολιμένες με ετήσια κίνηση η 
οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια επιβάτες ή 100.000 τόνους 
φορτίου για τουλάχιστον τα τρία 
προηγούμενα έτη, σε λιγότερους από τρεις 
παρέχοντες για κάθε κατηγορία υπηρεσιών 
εδάφους ή·
- για τους αερολιμένες με ετήσια κίνηση η 
οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 
εκατομμύρια επιβάτες ή 150.000 τόνους 
φορτίου για τουλάχιστον τα τρία 
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προηγούμενα έτη, σε λιγότερους από 
τέσσερις παρέχοντες για κάθε κατηγορία 
υπηρεσιών εδάφους.

Or. en

Τροπολογία 43
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 44
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 45
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 46
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 47
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 48
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 49
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- για τους αερολιμένες με ετήσια κίνηση η 
οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 
εκατομμύρια επιβάτες ή 150.000 τόνους 
φορτίου για τουλάχιστον τα τρία 
προηγούμενα έτη.

Or. en

Τροπολογία 50
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του 
και δεσμεύεται γραπτώς να εφαρμόζει τις 
σχετικές διατάξεις και κανόνες 

β) ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του 
και δεσμεύεται γραπτώς να εφαρμόζει τις 
σχετικές διατάξεις και κανόνες 
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συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας 
εργατικής νομοθεσίας, των ισχυουσών 
συλλογικών συμβάσεων, των κανόνων 
συμπεριφοράς στον αερολιμένα και των 
απαιτήσεων ποιότητας στον αερολιμένα.

συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας 
εργατικής νομοθεσίας, των ισχυουσών
αντιπροσωπευτικών συλλογικών 
συμβάσεων, των κανόνων συμπεριφοράς 
στον αερολιμένα και των απαιτήσεων 
ποιότητας στον αερολιμένα.

Or. en

Τροπολογία 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 52
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επάρκεια των ανθρωπίνων πόρων από 
άποψη εμπειρίας των εργαζομένων και 
επάρκεια του προγράμματος 
εκπαίδευσης/προσόντων· επάρκεια της 
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απασχόλησης και των συνθηκών 
εργασίας (διασφάλιση των κοινωνικών 
συνθηκών του μετακινούμενου 
προσωπικού και δέσμευση για την 
εφαρμογή αντιπροσωπευτικών 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας)

Or. en

Τροπολογία 53
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Τροπολογία 54
Toine Manders

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) καινοτόμο επίδοση.

Or. nl

Τροπολογία 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. εξασφάλιση δίκαιων συνθηκών για 
τους υπαλλήλους του, ιδίως όσον αφορά 
την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας

Or. en

Τροπολογία 56
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 57
Cornelis de Jong
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφύλαξη των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε περίπτωση μεταφοράς 
προσωπικού για υπηρεσίες που υπόκεινται 
σε περιορισμούς της πρόσβασης στην 
αγορά

Διαφύλαξη των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε περίπτωση μεταφοράς 
προσωπικού

Or. en

Τροπολογία 58
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε 
υπηρεσίες εδάφους για τις οποίες το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαθέτει 
περιορισμένο αριθμό παρεχόντων 
υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 14.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 59
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε 
υπηρεσίες εδάφους για τις οποίες το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαθέτει 
περιορισμένο αριθμό παρεχόντων 
υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 14.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 60
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από 
τον(τους) μεταγενέστερο(-ους) 
παρέχοντα(-ες) υπηρεσίες εδάφους που 
παρέχει(-ουν) τις υπηρεσίες αυτές να 
χορηγεί(-ούν) στο προσωπικό που είχε 
προηγουμένως προσληφθεί για να παρέχει 
αυτές τις υπηρεσίες τα δικαιώματα τα 
οποία θα είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί 
μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου..

2. Σε περίπτωση που, μετά τη διαδικασία 
επιλογής που προβλέπεται στα άρθρα 7 
έως 10, ο παρέχων υπηρεσίες εδάφους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, χάνει την 
άδειά παροχής αυτών των υπηρεσιών, τα 
κράτη μέλη απαιτούν από τον(τους) 
μεταγενέστερο(-ους) παρέχοντα(-ες) 
υπηρεσίες εδάφους που παρέχει(-ουν) τις 
υπηρεσίες αυτές να χορηγεί(-ούν) στο 
προσωπικό που είχε προηγουμένως 
προσληφθεί για να παρέχει αυτές τις 
υπηρεσίες τα δικαιώματα τα οποία θα 
είχαν αν είχε πραγματοποιηθεί μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου..

Or. en

Τροπολογία 61
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ένας παρέχων υπηρεσίες εδάφους 
σταματήσει να παρέχει σε χρήστη 
αερολιμένα υπηρεσίες εδάφους οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό τμήμα των 
δραστηριοτήτων εδάφους του 
συγκεκριμένου παρόχου σε περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 
2, ή όταν ένας εξυπηρετούμενος δι' ιδίων 
μέσων χρήστης αερολιμένα αποφασίσει να 
σταματήσει την εξυπηρέτηση δι' ιδίων 

6. Όταν ένας παρέχων υπηρεσίες εδάφους 
σταματήσει να παρέχει σε χρήστη 
αερολιμένα υπηρεσίες εδάφους οι οποίες 
αποτελούν σημαντικό τμήμα των 
δραστηριοτήτων εδάφους του 
συγκεκριμένου παρόχου σε περιπτώσεις 
που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 
2, ή όταν ένας εξυπηρετούμενος δι' ιδίων 
μέσων χρήστης αερολιμένα αποφασίσει να 
σταματήσει την εξυπηρέτηση δι' ιδίων 
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μέσων, τα κράτη μέλη μπορεί να 
απαιτήσουν από τον(τους) παρέχοντα(ες) 
υπηρεσίες εδάφους ή τον εξυπηρετούμενο 
δι' ιδίων μέσων χρήστη του αερολιμένα οι 
οποίοι παρέχουν έπειτα τις εν λόγω 
υπηρεσίες εδάφους να παραχωρούν στο 
προσωπικό, το οποίο είχαν προηγουμένως 
προσλάβει για να παρέχει τις εν λόγω 
υπηρεσίες, τα δικαιώματα που θα 
δικαιούνταν εάν είχε γίνει μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ 
του Συμβουλίου.

μέσων, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τον(τους) παρέχοντα(ες) υπηρεσίες 
εδάφους ή τον εξυπηρετούμενο δι' ιδίων 
μέσων χρήστη του αερολιμένα οι οποίοι 
παρέχουν έπειτα τις εν λόγω υπηρεσίες 
εδάφους να παραχωρούν στο προσωπικό, 
το οποίο είχαν προηγουμένως προσλάβει 
για να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες, τα 
δικαιώματα που θα δικαιούνταν εάν είχε 
γίνει μεταβίβαση κατά την έννοια της 
οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 62
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 63
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 64
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να περιορίσει σε έναν ή δύο παρέχοντες 
υπηρεσίες μία ή περισσότερες κατηγορίες 
φορέων παροχής υπηρεσιών εδάφους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
για αερολιμένες των οποίων η ετήσια 
κίνηση ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια επιβάτες ή 100.000 τόνους 
φορτίου. Στην περίπτωση περιορισμού σε 
δύο παρέχοντες υπηρεσίες εφαρμόζεται το 
άρθρο 6 παράγραφος 3·

γ) να περιορίσει σε δύο παρέχοντες 
υπηρεσίες μία ή περισσότερες κατηγορίες 
φορέων παροχής υπηρεσιών εδάφους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
για αερολιμένες των οποίων η ετήσια 
κίνηση ανέρχεται σε τουλάχιστον 5 
εκατομμύρια επιβάτες ή 100.000 τόνους 
φορτίου, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 6 
παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 65
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) να περιορίσει σε τρεις παρέχοντες 
υπηρεσίες μία ή περισσότερες κατηγορίες 
φορέων παροχής υπηρεσιών εδάφους που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
για αερολιμένες των οποίων η ετήσια 
κίνηση ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 
εκατομμύρια επιβάτες ή 150.000 τόνους 
φορτίου, όπου εφαρμόζεται το άρθρο 6 
παράγραφος 3·

Or. en

Τροπολογία 66
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 68
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει να αποδείξει ότι οι 
υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, την 
επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία 
υποβάλλει αίτηση.

Επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για 
έγκριση πρέπει, σύμφωνα με τα 
καθιερωμένα σε επίπεδο Ένωσης 
πρότυπα πιστοποίησης, να αποδείξει ότι 
οι υπάλληλοί της διαθέτουν τα προσόντα, 
την επαγγελματική εμπειρία και το χρόνο 
υπηρεσίας που απαιτούνται για την 
άσκηση της δραστηριότητας για την οποία 
υποβάλλει αίτηση.
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Or. en

Τροπολογία 69
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 70
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

7. Εάν μια απόφαση σχετικά με το ύψος 
των τελών υποβληθεί στην ανεξάρτητη 
αρχή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, δεν 
τίθεται σε ισχύ προτού η ανεξάρτητη 
εποπτική αρχή εξετάσει το θέμα. Αν η 
ανεξάρτητη εποπτική αρχή συμφωνήσει 
με την απόφαση του οργανισμού 
διαχείρισης του αερολιμένα, ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, τον οργανισμό 
διαχείρισης της κεντρικής υποδομής, σε 
επίπεδο τελών υπηρεσιών εδάφους, τότε 
τα τέλη μπορούν να ανακτηθούν από την 
ημερομηνία λήψης της αρχικής 
απόφασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί μια κατάσταση όπου θα δημιουργούνταν προκλήσεις απλώς και 
μόνο για την αναβολή της εφαρμογής ενός τέλους, είναι δυνατόν οι αερολιμενικές αρχές να 
έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την ανάκτηση των τελών για το διάστημα που μεσολαβεί 
κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της προσφυγής.

Τροπολογία 71
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ήδη χωριστό λογιστικό σύστημα. Περαιτέρω νομικός διαχωρισμός θα παράσχει τη 
δυνατότητα παράκαμψης των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων και ενδέχεται να οδηγήσει 
σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.

Τροπολογία 72
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 73
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 74
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας 
καλύπτουν συγκεκριμένα τους ακόλουθους 
τομείς: λειτουργικές επιδόσεις, 
εκπαίδευση, πληροφορίες και βοήθεια 
στους επιβάτες, ιδίως όπως προβλέπεται 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού ΕΚ 
(αριθ.) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΣΛΑ, 
ασφάλεια, προστασία, μέτρα έκτακτης 
ανάγκης, και το περιβάλλον.

4. Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας, με 
σκοπό ιδιαίτερα την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών για τους επιβάτες, καλύπτουν 
συγκεκριμένα τους ακόλουθους τομείς: 
λειτουργικές επιδόσεις, εκπαίδευση, 
πληροφορίες και βοήθεια στους επιβάτες, 
ιδίως όπως προβλέπεται στους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού ΕΚ 
(αριθ.) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΣΛΑ, 
ασφάλεια, προστασία, μέτρα έκτακτης 
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ανάγκης, και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας 
καλύπτουν συγκεκριμένα τους ακόλουθους 
τομείς: λειτουργικές επιδόσεις, 
εκπαίδευση, πληροφορίες και βοήθεια 
στους επιβάτες, ιδίως όπως προβλέπεται 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού ΕΚ 
(αριθ.) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΣΛΑ, 
ασφάλεια, προστασία, μέτρα έκτακτης 
ανάγκης, και το περιβάλλον.

4. Τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας 
καλύπτουν συγκεκριμένα τους ακόλουθους 
τομείς: λειτουργικές επιδόσεις, ιδίως όσον 
αφορά τους χρόνους παράδοσης για την 
ασφαλή και υπεύθυνη διακίνηση των 
αποσκευών και του εξοπλισμού, 
εκπαίδευση, πληροφορίες και βοήθεια 
στους επιβάτες, ιδίως όπως προβλέπεται 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού ΕΚ 
(αριθ.) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΣΛΑ, 
ασφάλεια, προστασία, μέτρα έκτακτης 
ανάγκης, και το περιβάλλον.

Or. en

Τροπολογία 76
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 
και 4, οι παρέχοντες υπηρεσίες εδάφους 
δύναται να αναθέτουν με υπεργολαβία.

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 
και 4, μόνο οι παρέχοντες υπηρεσίες 
εδάφους δύναται να αναθέτουν με 
υπεργολαβία.

Or. en
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Τροπολογία 77
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. nl

Τροπολογία 78
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Σε περίπτωση που ο παρέχων 
υπηρεσίες εδάφους υποβάλει αίτηση για 
την έκδοση άδειας για την παροχή 
υπηρεσιών εδάφους στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επιλογής που προβλέπεται 
στο άρθρο 7, πρέπει να αναφέρει τον 
αριθμό, τις δραστηριότητες και τα 
ονόματα των υπεργολάβων που σκοπεύει 
να χρησιμοποιήσει.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 79
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και έχοντας υπόψη 
τις λοιπές διατάξεις του δικαίου της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και έχοντας υπόψη 
τις λοιπές διατάξεις του δικαίου της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων πέραν της 
εφαρμογής των διατάξεων που ορίζει ο 
παρών κανονισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση στον τομέα των υπηρεσιών εδάφους χαρακτηρίζεται σε όλη την Ευρώπη από μη 
ικανοποιητικές κοινωνικές συνθήκες (π.χ. απώλεια θέσεων εργασίας, χαμηλές απολαβές, 
έλλειψη προοπτικών σταδιοδρομίας). Περαιτέρω περικοπή του κόστους δεν θα είναι απλώς σε 
βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων αλλά θα έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τους 
επιβάτες και τους χρήστες αερολιμένων, λόγω της χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών και της 
υποβάθμισης της ασφάλειας των αεροπορικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 80
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl


