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Muudatusettepanek 24
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu määrus
–

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub 
vastutaval transpordi- ja 
turismikomisjonil teha ettepanek lükata 
komisjoni ettepanek tagasi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek maapealse teeninduse ulatusliku avamise kohta avaldaks maapealsele 
teeninduse käitajatele rohkem survet, kes omakorda oleksid sunnitud vähendama 
personalikulusid. See omakorda survestaks turvalisust, ohutust, tööhõivet, väljaõpet ja 
töötasu.

Muudatusettepanek 25
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Maapealse teeninduse turu edasine 
järkjärguline avamine ning ühtlustatud 
nõuete kehtestamine maapealse teeninduse 
teenuste pakkumise suhtes tõstaks 
tõenäoliselt maapealsete teenuste tõhusust 
ja üldist kvaliteeti nii lennuettevõtjate kui 
ka reisijate ja ekspediitorite jaoks. See 
peaks parandama lennujaama tegevuse 
üldist kvaliteeti.

(5) Ühtlustatud nõuete kehtestamine 
maapealse teeninduse teenuste pakkumise 
suhtes tõstaks tõenäoliselt maapealsete 
teenuste tõhusust ja üldist kvaliteeti nii 
lennuettevõtjate kui ka reisijate ja 
ekspediitorite jaoks. See peaks parandama 
lennujaama tegevuse üldist kvaliteeti.

Or. en
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Muudatusettepanek 26
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Direktiivi 96/67/EÜ kohane turu 
järkjärguline avamine on juba saavutanud 
häid tulemusi parema tõhususe ja kõrgema 
kvaliteedi näol. Seetõttu on asjakohane
järkjärgulist avamist jätkata.

(8) Direktiivi 96/67/EÜ kohane turu 
järkjärguline avamine on juba saavutanud 
häid tulemusi parema tõhususe näol, kuid 
töötajate sotsiaalne kaitse on nõrgenenud.
Seetõttu on asjakohane püüelda mitte 
ainult tõhususe, vaid ka tööhõive 
kvaliteedi ja stabiilsuse poole.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Maapealse teeninduse teenuste 
osutajate valimisel peaks konsulteerima 
lennujaama kasutajatega, sest nemad on 
kõige rohkem huvitatud neile vajalike 
maapealse teeninduse teenuste kvaliteedist 
ja hinnast.

(14) Maapealse teeninduse teenuste 
osutajate valimisel peaks konsulteerima 
lennujaama kasutajatega, sealhulgas 
tööturu osapooltega, sest nemad on kõige 
rohkem huvitatud neile vajalike maapealse 
teeninduse teenuste kvaliteedist ja hinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) On ebaselge, kas liikmesriikidel on (17) On ebaselge, kas liikmesriikidel on 
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õigus nõuda töötajate ülevõtmist maapealse 
teeninduse piiratud juurdepääsuga teenuste 
osutaja vahetumise korral. Töötajate 
vahetumine võib mõjuda halvasti 
maapealse teeninduse teenuste kvaliteedile.
Seetõttu on asjakohane muuta selgemaks 
töötajate ülevõtmise kohta kehtivaid 
eeskirju, mis jäävad ettevõtjate üleminekut 
käsitleva direktiivi 2001/23/EÜ 
reguleerimisalast väljapoole, et võimaldada 
liikmesriikidel tagada piisav tööhõive ja 
sobivad töötingimused.

õigus nõuda töötajate üleviimist maapealse 
teeninduse piiratud juurdepääsuga teenuste 
osutaja vahetumise korral. Töötajate 
vahetumine mõjub halvasti maapealse 
teeninduse teenuste kvaliteedile. Seetõttu 
on asjakohane muuta selgemaks töötajate
üleviimise kohta kehtivaid eeskirju, mis 
jäävad ettevõtjate üleminekut käsitleva 
direktiivi 2001/23/EÜ reguleerimisalast 
väljapoole, et võimaldada liikmesriikidel 
tagada piisav tööhõive ja sobivad 
töötingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Selleks et tagada lennutranspordialase 
tegevuse nõuetekohane ja sujuv toimimine 
lennujaamades, et garanteerida ohutus ja 
turvalisus lennujaama maa-alal ning kaitsta 
keskkonda ja tagada kohaldatavate 
sotsiaalsätete ja -eeskirjade järgimine, 
peaks maapealse teeninduse teenuste 
osutamine alluma asjakohasele loa 
väljaandmise menetlusele. Võttes arvesse 
tõsiasja, et maapealse teeninduse teenuste 
osutamiseks loa väljaandmise süsteemid on 
praegu olemas enamikus liikmesriikides, 
kuid erinevad üksteisest märkimisväärselt, 
tuleb kehtestada lubade andmise 
ühtlustatud süsteem.

(18) Selleks et tagada lennutranspordialase 
tegevuse nõuetekohane ja sujuv toimimine 
lennujaamades, et garanteerida ohutus ja 
turvalisus lennujaama maa-alal ning kaitsta 
keskkonda ja tagada kohaldatavate 
sotsiaalsätete ja -eeskirjade ning 
representatiivsete kollektiivlepingute
järgimine, peaks maapealse teeninduse 
teenuste osutamine alluma asjakohasele loa 
väljaandmise menetlusele. Võttes arvesse 
tõsiasja, et maapealse teeninduse teenuste 
osutamiseks loa väljaandmise süsteemid on 
praegu olemas enamikus liikmesriikides, 
kuid erinevad üksteisest märkimisväärselt, 
tuleb kehtestada lubade andmise 
ühtlustatud süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Lennujaama käitaja võib maapealse 
teeninduse teenuseid ka ise osutada. Kuna 
lennujaama käitaja võib ühtlasi oma 
otsuse kaudu avaldada märgatavat mõju 
maapealsete teenuste osutajate vahelisele 
konkurentsile, peavad lennujaamad 
hoidma maapealse teeninduse teenused 
sellise juriidilise isiku halduses, kes ei ole 
taristu haldamisega seotud.

(23) Lennujaama käitaja võib maapealse 
teeninduse teenuseid ka ise osutada.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Lennujaamadelt tuleks nõuda 
peamiste tulemusnäitajate rakendamist 
näitamaks, millised on maapealse 
teeninduse tulemused, et suurendada 
tõhusust ning pakkuda reisijatele 
lõpptulemusena kiiret ja hea kvaliteediga 
teenindust.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 b) Kuna Euroopa lennujaamades on 
üheks maapealse teeninduse 
põhieesmärgiks parandada teenindust 
tarbijate ja lennuettevõtjate huvides, peab 
käesolev määrus eelkõige aitama
parandada pagasikäitlust, nt kvaliteedi 
miinimumstandardite kehtestamisega 
ooteaja kohta pagasi kättesaamisel. 

Or. en

Muudatusettepanek 33
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Sellises töömahukas sektoris nagu 
maapealne teenindus mõjutab töötajate 
pidev areng ja koolitamine oluliselt 
teenuste kvaliteeti. Seega tuleb kehtestada
miinimumnõuded väljaõppele, et tagada 
tegevuse kvaliteet usaldusväärsuse, 
toimetuleku, ohutuse ja turvalisuse vallas 
ning luua käitajate seas võrdsed 
konkurentsitingimused.

(28) Sellises töömahukas sektoris nagu 
maapealne teenindus mõjutab töötajate 
pidev areng ja koolitamine oluliselt 
teenuste kvaliteeti ja ohutust. Seega tuleb 
kehtestada parimad võimalikud nõuded
väljaõppele, et tagada tegevuse kvaliteet 
usaldusväärsuse, toimetuleku, ohutuse ja 
turvalisuse vallas ning luua käitajate seas 
võrdsed konkurentsitingimused.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Allhanked suurendavad maapealse 
teeninduse teenuste osutajate paindlikkust. 

(29) Allhanked suurendavad maapealse 
teeninduse teenuste osutajate paindlikkust. 
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Sellegipoolest võib allhanke või 
sariallhanke tagajärg olla piiratud 
läbilaskevõime või negatiivne mõju 
ohutusele ja turvalisusele. Seetõttu tuleb 
allhankeid piirata ning selgemaks muuta 
allhankeid reguleerivad eeskirjad.

Sellegipoolest võib allhanke või 
sariallhanke tagajärg olla piiratud 
läbilaskevõime või negatiivne mõju 
ohutusele ja turvalisusele. Seetõttu tuleb 
allhankeid rangelt piirata ning selgemaks 
muuta allhankeid reguleerivad eeskirjad.

Or. en

Muudatusettepanek 35
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Allhanked suurendavad maapealse 
teeninduse teenuste osutajate paindlikkust.
Sellegipoolest võib allhanke või 
sariallhanke tagajärg olla piiratud 
läbilaskevõime või negatiivne mõju 
ohutusele ja turvalisusele. Seetõttu tuleb 
allhankeid piirata ning selgemaks muuta 
allhankeid reguleerivad eeskirjad.

(29) Allhanked võivad suurendada
maapealse teeninduse teenuste osutajate 
paindlikkust. Sellegipoolest võib allhanke 
või sariallhanke tagajärg olla piiratud 
läbilaskevõime või negatiivne mõju 
ohutusele ja turvalisusele. Seetõttu tuleb 
allhankeid piirata ning selgemaks muuta 
allhankeid reguleerivad eeskirjad.
Allhanke tagajärjeks ei tohi kunagi olla 
töötingimuste, ohutuse ja turvalisuse 
vähenemine.

Or. en

Muudatusettepanek 36
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Kuna näiteks pagasikäitlusega 
seotud töö on väga kurnav ja selle 
tegijatel on oht juba varakult oma tööelus 
nö läbi kuluda, antakse käesolevas 
määruses liikmesriikidele võimalus 
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kehtestada riiklikke õigusakte selle töö 
tingimuste parandamiseks. 

Or. en

Muudatusettepanek 37
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 b) Kuna puudega isikutel on sageli 
probleeme oma abivahenditega, peab 
käesolev määrus olema kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 c) Kuigi puudega ja liikumispuudega 
isikute õigused lennureisi puhul on 
reguleeritud määrusega (EÜ) nr 
1107/2006, julgustatakse käesolevas 
määruses suuremat kooskõlastamist ühelt 
poolt puudega ja liikumispuudega 
isikutele abi andjate ja teiselt poolt 
reisijate abivahendite, sealhulgas 
meditsiinitehnika käitlejate vahel. 

Or. en
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Muudatusettepanek 39
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igas asjaomases lennujaamas luuakse 
lennujaama kasutajate esindajate või 
lennujaama kasutajaid esindavate 
organisatsioonide komitee (edaspidi
„lennujaama kasutajate komitee”).

1. Igas asjaomases lennujaamas luuakse 
lennujaama kasutajate esindajate või 
lennujaama kasutajaid esindavate 
organisatsioonide, personali ja 
ametiühingute esindajate komitee
(edaspidi „lennujaama kasutajate 
komitee”).

Or. en

Muudatusettepanek 40
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei piira arvu vähemale kui
kahele teenuste osutajale iga maapealse 
teeninduse teenuse liigi kohta või 
lennujaamade puhul, kus aastane 
veomaht ei ole olnud väiksem kui 
viis miljonit reisijat või 100 000 tonni 
kaupa vähemalt kolmel eelneval aastal, 
vähemale kui kolmele teenuste osutajale 
iga maapealse teeninduse teenuse liigi 
kohta.

Liikmesriigid ei piira arvu vähemale kui 
kahele teenuste osutajale iga maapealse 
teeninduse teenuse liigi kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei piira arvu vähemale kui 
kahele teenuste osutajale iga maapealse 
teeninduse teenuse liigi kohta või 
lennujaamade puhul, kus aastane veomaht 
ei ole olnud väiksem kui viis miljonit 
reisijat või 100 000 tonni kaupa vähemalt 
kolmel eelneval aastal, vähemale kui 
kolmele teenuste osutajale iga maapealse 
teeninduse teenuse liigi kohta.

Liikmesriigid ei piira arvu vähemale kui 
kahele teenuste osutajale iga maapealse 
teeninduse teenuse liigi kohta, tingimusel 
et nad on valitud asjakohaste, 
objektiivsete, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal, või lennujaamade puhul, kus 
aastane veomaht ei ole olnud väiksem kui 
viis miljonit reisijat või 100 000 tonni 
kaupa vähemalt kolmel eelneval aastal, 
vähemale kui kolmele teenuste osutajale 
iga maapealse teeninduse teenuse liigi 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid ei piira arvu vähemale kui 
kahele teenuste osutajale iga maapealse 
teeninduse teenuse liigi kohta või 
lennujaamade puhul, kus aastane veomaht 
ei ole olnud väiksem kui viis miljonit 
reisijat või 100 000 tonni kaupa vähemalt 
kolmel eelneval aastal, vähemale kui 
kolmele teenuste osutajale iga maapealse 
teeninduse teenuse liigi kohta.

Liikmesriigid ei piira arvu: 

– vähemale kui kahele teenuste osutajale 
iga maapealse teeninduse teenuse liigi 
kohta või; 

– lennujaamade puhul, kus aastane 
veomaht ei ole olnud väiksem kui viis 
miljonit reisijat või 100 000 tonni kaupa 
vähemalt kolmel eelneval aastal, vähemale 
kui kolmele teenuste osutajale iga 
maapealse teeninduse teenuse liigi kohta, 
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või;
– lennujaamade puhul, kus aastane 
veomaht ei ole olnud väiksem kui 15 
miljonit reisijat või 150 000 tonni kaupa 
vähemalt kolmel eelneval aastal, 
vähemale kui neljale teenuste osutajale 
iga maapealse teeninduse teenuse liigi 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 43
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui teenuste volitatud osutajate arv on 
lõike 2 kohaselt piiratud, siis ei või 
liikmesriigid piirata lennujaama kasutaja 
õigust valida mis tahes talle määratud 
lennujaama osas iga piiratud maapealse 
teeninduse teenuseliigi puhul kooskõlas 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimustega 
vähemalt:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 44
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kahe maapealse teeninduse teenuste
osutaja vahel või

– kaht maapealse teeninduse teenuste
osutajat.

Or. en
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Muudatusettepanek 45
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kahe maapealse teeninduse teenuste
osutaja vahel või

– kaht maapealse teeninduse teenuste
osutajat.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolme maapealse teeninduse teenuste 
osutaja vahel selliste lennujaamade 
puhul, mille aastane veomaht ei ole olnud 
väiksem kui viis miljonit reisijat või 
100 000 tonni kaupa vähemalt kolmel 
eelneval aastal.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 47
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolme maapealse teeninduse teenuste 
osutaja vahel selliste lennujaamade 
puhul, mille aastane veomaht ei ole olnud 
väiksem kui viis miljonit reisijat või 

välja jäetud
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100 000 tonni kaupa vähemalt kolmel 
eelneval aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 48
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kolme maapealse teeninduse teenuste 
osutaja vahel selliste lennujaamade puhul, 
mille aastane veomaht ei ole olnud 
väiksem kui viis miljonit reisijat või 
100 000 tonni kaupa vähemalt kolmel 
eelneval aastal.

– kolme maapealse teeninduse teenuste 
osutaja vahel selliste lennujaamade puhul, 
mille aastane veomaht ei ole olnud 
väiksem kui viis miljonit reisijat või 
100 000 tonni kaupa vähemalt kolmel 
eelneval aastal, või

Or. en

Muudatusettepanek 49
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nelja maapealse teeninduse teenuste 
osutaja vahel selliste lennujaamade 
puhul, mille aastane veomaht ei ole olnud 
väiksem kui 15 miljonit reisijat või 150 
000 tonni kaupa vähemalt kolmel eelneval 
aastal.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) taotleja tõendab oma suutlikkust 
kohaldada asjaomaseid sätteid ja eeskirju, 
kaasa arvatud kohaldatavad tööõiguse 
sätted, kollektiivlepingud, lennujaama 
tegevuseeskirjad ja kvaliteedinõuded, ning 
kinnitab seda kirjalikult.

(b) taotleja tõendab oma suutlikkust 
kohaldada asjaomaseid sätteid ja eeskirju, 
kaasa arvatud kohaldatavad tööõiguse 
sätted, representatiivsed
kollektiivlepingud, lennujaama 
tegevuseeskirjad ja kvaliteedinõuded, ning 
kinnitab seda kirjalikult.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tegevuse kvaliteeditase, mida 
hinnatakse näidislennuplaani alusel, kaasa 
arvatud vajaduse korral töötajate ja 
seadmete tõhus kasutamine, pagasi ja 
kauba viimane vastuvõtmisaeg, pagasi ja 
kauba tarneajad ning maksimaalne lennu 
teenindamiseks kuluv aeg;

(b) tegevuse kvaliteeditase, mida 
hinnatakse näidislennuplaani alusel, kaasa 
arvatud vajaduse korral töötajate ja 
seadmete tõhus kasutamine, pagasi ja 
kauba viimane vastuvõtmisaeg, pagasi ja 
kauba tarneajad, suutlikkus tagada pagasi 
ja abivahendite ohutu ja vastutustundlik 
käitlemine ning maksimaalne lennu 
teenindamiseks kuluv aeg;

Or. en

Muudatusettepanek 52
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) inimressursside piisavus, arvestades (d) inimressursside piisavus, arvestades 
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töötajate kogemuste ja väljaõppe-
/kvalifikatsiooniprogrammi piisavust;

töötajate kogemuste ja väljaõppe-
/kvalifikatsiooniprogrammi piisavust;
tööhõive- ja töötingimuste piisavus 
(üleviidud töötajate sotsiaaltingimuste 
tagamine ja representatiivsete 
kollektiivlepingute kohaldamise kohustus)

Or. en

Muudatusettepanek 53
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) inimressursside piisavus, arvestades 
töötajate kogemuste ja väljaõppe-
/kvalifikatsiooniprogrammi piisavust;

(d) inimressursside piisavus, arvestades 
töötajate kogemuste ja usaldusväärsuse 
ning väljaõppe-/kvalifikatsiooniprogrammi 
piisavust;

Or. nl

Muudatusettepanek 54
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 3 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) innovaatiline tegevus.

Or. nl

Muudatusettepanek 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. õiglaste tingimuste loomine 
töötajatele, eelkõige töötasu ja 
töötingimuste osas

Or. en

Muudatusettepanek 56
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui maapealse teeninduse teenuste 
osutaja lõpetab tegevuse enne loa 
kehtivusperioodi lõppu, siis asendatakse 
teenuste osutaja artiklites 7, 8, 9 ja 
käesolevas artiklis kirjeldatud 
valikumenetluse kohaselt. Kõik tegevuse 
lõpetavad teenuste osutajad teatavad hanke 
korraldajale kavatsusest tegevus lõpetada 
piisavalt vara ette, kuid mitte vähem kui 
kuus kuud enne lennujaamast lahkumist.
Kui teenuste osutaja ei teavita hanke 
korraldajat piisavalt vara, siis võib talle 
määrata rahatrahvi, kui teenuste osutaja ei 
tõenda vääramatu jõu esinemist.

4. Kui maapealse teeninduse teenuste 
osutaja lõpetab tegevuse enne loa 
kehtivusperioodi lõppu, siis asendatakse 
teenuste osutaja artiklites 7, 8, 9 ja 
käesolevas artiklis kirjeldatud 
valikumenetluse kohaselt. Kõik tegevuse 
lõpetavad teenuste osutajad teatavad hanke 
korraldajale kavatsusest tegevus lõpetada 
piisavalt vara ette, kuid mitte vähem kui 
kuus kuud enne lennujaamast lahkumist.
Kui teenuste osutaja ei teavita hanke 
korraldajat vähemalt kuus kuud ette, siis 
võib talle määrata rahatrahvi, kui teenuste 
osutaja ei tõenda vääramatu jõu esinemist.

Or. en

Muudatusettepanek 57
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Töötajate õiguste kaitsmine selliste
töötajate üleviimise puhul, kes osutavad 

Töötajate õiguste kaitsmine töötajate 
üleviimise puhul
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maapealse teeninduse teenuseid, mille 
suhtes kohaldatakse turule juurdepääsu 
piiranguid

Or. en

Muudatusettepanek 58
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse ainult 
nende maapealse teeninduse teenuste 
suhtes, mille puhul asjaomane liikmesriik 
on kooskõlas artiklitega 6 või 14 teenuste 
osutajate arvu piiranud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 59
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat artiklit kohaldatakse ainult 
nende maapealse teeninduse teenuste 
suhtes, mille puhul asjaomane liikmesriik 
on kooskõlas artiklitega 6 või 14 teenuste 
osutajate arvu piiranud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 60
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artiklites 7–10 kehtestatud
valikumenetluse järel kaotab lõikes 1 
nimetatud maapealse teeninduse teenuste 
osutaja õiguse nimetatud teenuseid 
pakkuda, siis võivad liikmesriigid nõuda
maapealse teeninduse teenuste 
osutaja(te)lt, kes teenuste osutamise 
seejärel üle võtavad, et ta/nad tagaks(id) 
varem nimetatud teenuste osutamiseks 
palgatud töötajatele õigused, mida nende 
suhtes oleks kohaldatud juhul, kui oleks 
toimunud üleviimine nõukogu direktiivi 
2001/23/EÜ tähenduses.

2. Kui artiklites 7–10 kehtestatud 
valikumenetluse järel kaotab lõikes 1 
nimetatud maapealse teeninduse teenuste 
osutaja õiguse nimetatud teenuseid 
pakkuda, siis nõuavad liikmesriigid 
maapealse teeninduse teenuste 
osutaja(te)lt, kes teenuste osutamise 
seejärel üle võtavad, et ta/nad tagaks(id) 
varem nimetatud teenuste osutamiseks 
palgatud töötajatele õigused, mida nende 
suhtes oleks kohaldatud juhul, kui oleks 
toimunud üleviimine nõukogu direktiivi 
2001/23/EÜ tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 61
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui maapealse teeninduse teenuste 
osutaja lõpetab lennujaama kasutajatele 
selliste maapealse teeninduse teenuste 
pakkumise, mis moodustavad olulise osa 
kõnealuse maapealse teeninduse teenuste 
osutaja lõikega 2 hõlmamata toimingutest, 
või kui omateenindust teostav lennujaama 
kasutaja otsustab omateeninduse 
teostamise lõpetada, siis võivad
liikmesriigid nõuda maapealse teeninduse 
teenuste osutaja(te)lt või omateenindust 
teostava(te)lt lennujaama kasutaja(te)lt, kes 
teenuste osutamise seejärel üle võtavad, et 
ta/nad tagaks(id) eespool nimetatud 
teenuste osutamiseks varem palgatud 
töötajatele õigused, mida nende suhtes 
oleks kohaldatud juhul, kui oleks toimunud 

6. Kui maapealse teeninduse teenuste 
osutaja lõpetab lennujaama kasutajatele 
selliste maapealse teeninduse teenuste
pakkumise, mis moodustavad olulise osa 
kõnealuse maapealse teeninduse teenuste 
osutaja lõikega 2 hõlmamata toimingutest, 
või kui omateenindust teostav lennujaama 
kasutaja otsustab omateeninduse 
teostamise lõpetada, siis nõuavad
liikmesriigid maapealse teeninduse 
teenuste osutaja(te)lt või omateenindust 
teostava(te)lt lennujaama kasutaja(te)lt, kes 
teenuste osutamise seejärel üle võtavad, et 
ta/nad tagaks(id) eespool nimetatud 
teenuste osutamiseks varem palgatud 
töötajatele õigused, mida nende suhtes 
oleks kohaldatud juhul, kui oleks toimunud 
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üleviimine nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ 
tähenduses.

üleviimine nõukogu direktiivi 2001/23/EÜ 
tähenduses.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid kohaldavad lõikes 6 
esitatud nõuet vaid nende eelmise 
teenusteosutaja töötajate suhtes, kes olid 
kaasatud selliste maapealse teeninduse 
teenuste pakkumisse, mille osutamise 
eelmine teenusteosutaja lõpetab, ja kes on 
vabatahtlikult nõus uu(t)e 
teenus(t)eosutaja(te) või omateenindust 
teostavate lennujaamakasutajate juurde 
tööle minema.

7. Liikmesriigid kohaldavad lõikes 6 
esitatud nõuet vaid nende eelmise 
teenusteosutaja töötajate suhtes, kes olid 
kaasatud selliste maapealse teeninduse 
teenuste pakkumisse, mille osutamise 
eelmine teenusteosutaja lõpetab, ja kes
nõustuvad uu(t)e teenus(t)eosutaja(te) või 
omateenindust teostavate 
lennujaamakasutajate juurde tööle minema.

Or. en

Muudatusettepanek 63
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lennujaama eriomased piirangud 
kasutatava ruumi või läbilaskevõime
suhtes, eriti need, mis tulenevad 
ülekoormusest ja ruumi kasutamise 
määrast, teevad võimatuks turu avamise 
ja/või omateeninduse rakendamise 
käesoleva määrusega sätestatud ulatuses, 
siis võib kõnealune liikmesriik otsustada:

1. Kui lennujaama kasutatav ruum või 
läbilaskevõime on nii piiratud, et see teeb
võimatuks turu avamise ja/või 
omateeninduse rakendamise käesoleva 
määrusega sätestatud ulatuses, siis võib 
kõnealune liikmesriik otsustada:

Or. en
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Muudatusettepanek 64
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) piirata artikli 6 lõikes 2 osutatud ühe 
või mitme maapealse teeninduse teenuse 
osutajate arvu ühele või kahele 
teenuseosutajale sellistel lennujaamade 
puhul, mille aastane veomaht ei ole 
väiksem kui viis miljonit reisijat või 
100 000 tonni kaupa; kusjuures kahe 
teenuste osutaja puhul kohaldatakse 
artikli 6 lõiget 3;

(c) piirata artikli 6 lõikes 2 osutatud ühe 
või mitme maapealse teeninduse teenuse 
osutajate arvu kahele teenuseosutajale 
selliste lennujaamade puhul, mille aastane 
veomaht ei ole väiksem kui viis miljonit 
reisijat või 100 000 tonni kaupa, kusjuures 
kohaldatakse artikli 6 lõiget 3;

Or. en

Muudatusettepanek 65
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) piirata artikli 6 lõikes 2 osutatud ühe 
või mitme maapealse teeninduse teenuse 
osutajate arvu kolmele teenuseosutajale 
selliste lennujaamade puhul, mille 
aastane veomaht ei ole väiksem kui 15 
miljonit reisijat või 150 000 tonni kaupa, 
kusjuures kohaldatakse artikli 6 lõiget 3;

Or. en

Muudatusettepanek 66
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lennujaama käitaja korraldab 
konsulteerimise käesoleva määruse 
kohaldamise kohta, milles osalevad käitaja 
ise, lennujaama kasutajate komitee ja 
maapealse teeninduse teenuseid osutavad 
ettevõtjad. Konsultatsiooni teemad 
hõlmavad muu hulgas nende maapealse 
teeninduse teenuste hindu, mille kohta 
artikli 14 lõike 1 punktide b ja c alusel on 
tehtud erand, ning asjaomaste teenuste 
osutamise korraldust. 
Konsultatsioonikohtumine peetakse 
vähemalt üks kord aastas. Lennujaama 
käitaja koostab koosoleku protokolli, mis 
saadetakse vastava nõudmise korral 
komisjonile.

Lennujaama käitaja korraldab 
konsulteerimise käesoleva määruse 
kohaldamise kohta, milles osalevad käitaja 
ise, lennujaama kasutajate komitee ja 
maapealse teeninduse teenuseid osutavad 
ettevõtjad. Konsultatsiooni teemad 
hõlmavad muu hulgas nende maapealse 
teeninduse teenuste hindu, mille kohta 
artikli 14 lõike 1 punktide b ja c alusel on 
tehtud erand, ning asjaomaste teenuste 
osutamise korraldust. 
Konsultatsioonikohtumine peetakse 
vähemalt üks kord aastas. Sellistel 
kohtumistel osalevad töötajad ja 
ametiühingute esindajad vaatlejatena, kui 
nad seda soovivad. Lennujaama käitaja 
koostab koosoleku protokolli, mis 
saadetakse vastava nõudmise korral 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud hindamise eesmärgil 
esitab iga taotleja eelmise kahe 
majandusaasta auditeeritud 
raamatupidamisaruanded.

3. Lõikes 1 osutatud hindamise eesmärgil 
esitab iga taotleja eelmise kahe 
majandusaasta auditeeritud 
raamatupidamisaruanded. Loa väljaandja 
kehtestab vormi, milles dokumendid tuleb 
esitada. 

Or. en
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Selgitus

Kuna just lennunduses on kasutusel väga erinevad kuluarvestuse ja raamatupidamise 
mudelid, tuleb loa väljaandjal lubada kehtestada, millises vormis dokumendid tuleb esitada, 
et hõlbustada võrreldavust.

Muudatusettepanek 68
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Luba taotlev ettevõtja tõendab, et tema 
töötajatel on olemas kvalifikatsioon, 
tööalased kogemused ja piisavalt pikk 
karjäär taotletava tegevuse teostamiseks.

Luba taotlev ettevõtja tõendab kooskõlas 
kogu liidus kehtivate 
sertifitseerimisstandarditega, et tema 
töötajatel on olemas kvalifikatsioon, 
tööalased kogemused ja piisavalt pikk 
karjäär taotletava tegevuse teostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 69
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) töötajate kvalifikatsiooninõuded ning 
vastavad koolitusnõuded ja koolituskava;

(d) töötajate kvalifikatsiooninõuded ning 
vastavad koolitusnõuded ja koolituskava
ning nõuded teenuste tootjatele õnnetuste 
ja vigastuste vältimiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 70
Antonyia Parvanova
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui otsuse tegemine tasude suuruse 
kohta on usaldatud sõltumatule 
järelevalveasutusele kooskõlas käesoleva 
artikli lõikega 6, siis kohaldatakse 
direktiivi 2009/12/EÜ artiklis 6 
kehtestatud menetlust.

7. Kui otsuse tegemine tasude suuruse 
kohta on usaldatud sõltumatule 
järelevalveasutusele kooskõlas käesoleva 
artikli lõikega 6, ei jõustu otsus enne, kui 
sõltumatu järelevalveasutus on küsimuse 
läbi vaadanud. Kui sõltumatu 
järelevalveasutus nõustub lennujaama 
käitaja või, kui see on asjakohane, 
tsentraliseeritud taristu haldaja otsusega 
maapealse käitlemise tasude määra osas, 
võib neid tasusid sisse nõuda ajast, mil 
tehti esialgne otsus.

Or. en

Selgitus

Vältimaks olukorda, kus esitatakse hagiavaldusi lihtsalt mingi tasu kohaldamise 
edasilükkamiseks, oleks tähtis lubada lennuvälja juhtkonnal hagi käsitlemiseks kulunud aja 
eest tasu sisse nõuda.

Muudatusettepanek 71
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[...] välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Eraldi raamatupidamine on juba olemas. Pealegi muudaks juriidiline eraldamine võimalikuks 
kohaldatavatest kollektiivlepingutest kõrvale hiilida, mille tagajärjeks oleks töötingimuste 
halvenemine.
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Muudatusettepanek 72
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennujaama käitaja vastutab tema 
hallatava lennujaama maapealse teeninduse 
teenuste nõuetekohase koordineerimise 
eest. Maapealse koordinaatorina tagab 
lennujaama käitaja eelkõige selle, et 
maapealse teeninduse teenuste osutajate ja 
omateenindust teostavate lennujaama 
kasutajate tegevus on vastavuses artiklis 31 
sätestatud lennujaama tegevuseeskirjadega. 

1. Lennujaama käitaja vastutab tema 
hallatava lennujaama maapealse teeninduse 
teenuste nõuetekohase koordineerimise 
eest. Maapealse koordinaatorina tagab 
lennujaama käitaja eelkõige selle, et 
maapealse teeninduse teenuste osutajate ja 
omateenindust teostavate lennujaama 
kasutajate tegevus on vastavuses artiklis 31 
sätestatud lennujaama tegevuseeskirjadega.
Maapealseks koordinaatoriks tuleks 
nimetada eraldi organ.

Or. de

Muudatusettepanek 73
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui sellega ei tagata kvaliteedi 
miinimumstandardite täitmist, on 
riigiasutusel või lennujaama muul 
haldusorganil õigus võtta meetmeid 
kvaliteedi miinimumstandardite täitmise 
tagamiseks. Vastuvõetud meetmed peavad 
olema õiglased, läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Christel Schaldemose
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvaliteedi miinimumstandardid 
hõlmavad eelkõige järgmiseid valdkondi:
tegevuse tulemuslikkus, väljaõpe, reisijate 
teavitamine ja abistamine (järgides 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrustega (EÜ) nr 261/2004 ja (EÜ) 
nr 1107/2006 sätteid) ühine otsustamine, 
ohutus, turvalisus, hädaolukorra 
lahendamise meetmed ja 
keskkonnaküsimused.

4. Kvaliteedi miinimumstandardid 
hõlmavad eelkõige reisijate teenindamise 
parandamise huvides järgmiseid 
valdkondi: tegevuse tulemuslikkus, 
väljaõpe, reisijate teavitamine ja 
abistamine (järgides eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) 
nr 261/2004 ja (EÜ) nr 1107/2006 sätteid) 
ühine otsustamine, ohutus, turvalisus, 
hädaolukorra lahendamise meetmed ja 
keskkonnaküsimused.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kvaliteedi miinimumstandardid 
hõlmavad eelkõige järgmiseid valdkondi:
tegevuse tulemuslikkus, väljaõpe, reisijate 
teavitamine ja abistamine (järgides 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrustega (EÜ) nr 261/2004 ja (EÜ) 
nr 1107/2006 sätteid) ühine otsustamine, 
ohutus, turvalisus, hädaolukorra 
lahendamise meetmed ja 
keskkonnaküsimused.

4. Kvaliteedi miinimumstandardid 
hõlmavad eelkõige järgmiseid valdkondi:
tegevuse tulemuslikkus, eelkõige mis 
puudutab pagasi ja abivahendite ooteaega 
ning ohutut ja vastutustundlikku 
käitlemist, väljaõpe, reisijate teavitamine ja 
abistamine (järgides eelkõige Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrustega (EÜ) 
nr 261/2004 ja (EÜ) nr 1107/2006 sätteid) 
ühine otsustamine, ohutus, turvalisus, 
hädaolukorra lahendamise meetmed ja 
keskkonnaküsimused.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks lõigete 2, 3 ja 4 
kohaldamist, võivad maapealse teeninduse 
teenuste osutajad korraldada allhankeid.

1. Ilma et see piiraks lõigete 2, 3 ja 4 
kohaldamist, võivad ainult maapealse 
teeninduse teenuste osutajad korraldada 
allhankeid.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Maapealsete teenuste osutajad ja 
omateenindust teostavad 
lennujaamakasutajad, kes kasutavad üht 
või enamat alltöövõtjat, vastutavad sellise 
alltöövõtu eest rahaliselt.

Or. nl

Muudatusettepanek 78
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui maapealse teeninduse teenuste 
osutaja taotleb luba maapealse teeninduse 
teenuste osutamiseks vastavalt artiklis 7 
kehtestatud valikumenetlusele, siis märgib 
ta nende alltöövõtjate arvu, tegevusalad ja 
nimed, keda ta kavatseb kasutada.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 79
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
kohaldamist ning kooskõlas liidu õiguse 
teiste sätetega võivad liikmesriigid võtta
vajalikud meetmed töötajate õiguste 
kaitsmiseks.

Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
kohaldamist ning kooskõlas liidu õiguse 
teiste sätetega võtavad liikmesriigid 
vajalikud meetmed töötajate selliste
õiguste kaitsmiseks, mis on väljaspool 
käesoleva määruse sätete kohaldamisala.

Or. en

Selgitus

Maapealse teeninduse olukorda iseloomustab kogu Euroopas sotsiaaltingimuste ebarahuldav 
tase (nt töökoha kaotused, madal palk, karjäärivõimaluste puudumine). Kulude edasine 
kärpimine tooks kahju mitte ainult töötajatele, vaid sellel oleksid ka tõsised kahjulikud 
tagajärjed reisijatele ja lennujaama kasutajatele, sest teenuste tase halveneks ja 
lennujaamade turvalisus väheneks.

Muudatusettepanek 80
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijate teenindamine hõlmab 
kõikvõimalikku teavet ja abi (sealhulgas 
reisijate õigustega seotud asjaomastes ELi 
õigusaktides sätestatud teavet ja abi) 
saabuvatele, lahkuvatele, ümberistuvatele 
või transiitreisijatele, kaasa arvatud piletite 
ja reisidokumentide kontroll, pagasi 
registreerimine ja selle toimetamine 
sorteerimispaika.

2. Reisijate teenindamine hõlmab 
kõikvõimalikku teavet ja abi (sealhulgas 
reisijate õigustega seotud asjaomastes ELi 
õigusaktides sätestatud teavet ja abi) 
saabuvatele, lahkuvatele, ümberistuvatele 
või transiitreisijatele, kaasa arvatud piletite 
ja reisidokumentide kontroll, pagasi 
registreerimine, kontrollimine, et pagas 
kuulub asjaomasele reisijale, nt 
elektroonilise kontrolli vahenditega, ja 
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selle toimetamine sorteerimispaika.

Or. nl


