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Tarkistus 24
Heide Rühle

Ehdotus asetukseksi
–

Komission teksti Tarkistus

Sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta 
vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa esittämään 
komission ehdotuksen hylkäämistä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus maahuolintapalvelujen laajamittaisesta avaamisesta aiheuttaisi paineita 
huolitsijoille, joiden puolestaan olisi pakko leikata henkilöstömenoja. Tämä taas aiheuttaisi 
paineita turvallisuuteen, työllisyyteen, koulutukseen ja palkkoihin.

Tarkistus 25
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Maahuolinnan markkinoiden 
asteittainen avaaminen ja
maahuolintapalvelujen tarjoamisen 
yhdenmukaistettujen vaatimusten 
käyttöönotto todennäköisesti parantavat
tehokkuutta ja maahuolintapalvelujen 
kokonaislaatua sekä lentoasemien että 
matkustajien ja rahdinkuljettajien kannalta. 
Tämän pitäisi parantaa lentoasemien 
toiminnan kokonaislaatua.

(5) Maahuolintapalvelujen tarjoamisen 
yhdenmukaistettujen vaatimusten 
käyttöönotto todennäköisesti parantaa 
tehokkuutta ja maahuolintapalvelujen 
kokonaislaatua sekä lentoasemien että 
matkustajien ja rahdinkuljettajien kannalta. 
Tämän pitäisi parantaa lentoasemien 
toiminnan kokonaislaatua.

Or. en
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Tarkistus 26
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Direktiivin 96/67/EY nojalla 
tapahtuneen asteittaisen avautumisen 
myötä on jo saatu myönteisiä tuloksia 
tehokkuuden ja laadun parantumisena. Sen 
vuoksi on aiheellista avata markkinoita 
asteittain edelleen.

(8) Direktiivin 96/67/EY nojalla 
tapahtuneen asteittaisen avautumisen 
myötä on saatu myönteisiä tuloksia 
tehokkuuden parantumisena, mutta 
työntekijöiden sosiaalinen suojelu on 
heikentynyt. Sen vuoksi on aiheellista 
huolehtia tehokkuuden lisäksi myös työn 
laadusta ja pysyvyydestä. 

Or. en

Tarkistus 27
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Lentoaseman käyttäjiä on syytä kuulla 
maahuolintapalvelujen tarjoajien 
valinnassa, koska palvelujen laatu ja hinta 
koskevat ensisijaisesti heitä.

(14) Lentoaseman käyttäjiä ja 
työmarkkinaosapuolia on syytä kuulla 
maahuolintapalvelujen tarjoajien 
valinnassa, koska palvelujen laatu ja hinta 
koskevat ensisijaisesti heitä.

Or. en

Tarkistus 28
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) On epäselvää, voivatko jäsenvaltiot (17) On epäselvää, voivatko jäsenvaltiot 
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vaatia rajoitettujen palvelujen 
palveluntarjoajan muuttuessa uutta 
palveluntarjoajaa ottamaan 
palvelukseensa entisen toimijan 
henkilöstöä. Henkilöstön vaihtuvuudella 
voi olla kielteinen vaikutus 
maahuolintapalvelujen laatuun. Tästä 
syystä on aiheellista selventää henkilöstön 
siirtymistä toisen palvelukseen koskevia 
sääntöjä yritysten luovutuksesta annetun 
direktiivin 2001/23/EY soveltamisen 
lisäksi, jotta jäsenvaltiot voivat varmistaa 
hyväksyttävät työskentelyolosuhteet.

vaatia rajoitettujen palvelujen 
palveluntarjoajan muuttuessa entisen 
toimijan henkilöstön siirtoa uuden 
palveluntarjoajan palvelukseen. 
Henkilöstön vaihtuvuudella on kielteinen 
vaikutus maahuolintapalvelujen laatuun. 
Tästä syystä on aiheellista selventää 
henkilöstön siirtymistä toisen palvelukseen 
koskevia sääntöjä yritysten luovutuksesta 
annetun direktiivin 2001/23/EY 
soveltamisen lisäksi, jotta jäsenvaltiot 
voivat varmistaa hyväksyttävät 
työskentelyolosuhteet.

Or. en

Tarkistus 29
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Maahuolintapalvelujen tarjoaminen on
tehtävä luvanvaraiseksi, jotta lentoasemat 
voivat varmistaa niiden asianmukaiset ja 
sujuvat toiminnot ja taata lentokenttäalueen 
turvallisuuden sekä suojella ympäristöä ja 
valvoa voimassa olevan 
sosiaalilainsäädännön ja sääntöjen 
noudattamista. Koska suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita maahuolintapalvelujen 
tarjoaminen on tällä hetkellä luvanvaraista, 
mutta lupajärjestelmät poikkeavat 
toisistaan suuresti, käyttöön olisi otettava 
yhdenmukainen menettely.

(18) Maahuolintapalvelujen tarjoaminen 
olisi tehtävä luvanvaraiseksi, jotta 
lentoasemat voivat varmistaa niiden 
asianmukaiset ja sujuvat toiminnot ja taata 
lentokenttäalueen turvallisuuden sekä 
suojella ympäristöä ja valvoa voimassa 
olevan sosiaalilainsäädännön ja sääntöjen 
sekä edustavien työehtosopimusten
noudattamista. Koska suurimmassa osassa 
jäsenvaltioita maahuolintapalvelujen 
tarjoaminen on tällä hetkellä luvanvaraista, 
mutta lupajärjestelmät poikkeavat 
toisistaan suuresti, käyttöön olisi otettava 
yhdenmukainen menettely.

Or. en

Tarkistus 30
Cornelis de Jong
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Lentoaseman pitäjä voi myös itse 
järjestää maahuolintapalveluja. Koska 
lentoaseman pitäjä voi päätöksillään 
samanaikaisesti vaikuttaa huomattavalla 
tavalla maahuolintapalvelujen tarjoajien 
väliseen kilpailuun, lentoasemia olisi 
vaadittava pitämään 
maahuolintapalvelunsa infrastruktuurin 
hallinnoinnista erillään olevana 
oikeushenkilönä.

(23) Lentoaseman pitäjä voi myös itse 
järjestää maahuolintapalveluja.

Or. en

Tarkistus 31
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Jäsenvaltioita olisi kehotettava 
käyttämään keskeisiä tulosindikaattoreita 
kuvaamaan maahuolintapalvelujen 
suorituskykyä, jotta voidaan tehostaa ja 
nopeuttaa matkustajapalveluja ja 
parantaa niiden laatua. 

Or. en

Tarkistus 32
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 b) Koska Euroopan lentoasemien 
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maahuolintapalvelujen päätavoitteita on 
huolinnan laadun parantaminen 
kuluttajien ja lentoyhtiöiden hyväksi, 
asetuksella olisi erityisesti autettava 
parantamaan matkatavaroiden käsittelyn 
laatua laatimalla esimerkiksi 
matkatavaroiden odotusaikoja koskevia 
vähimmäislaatuvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 33
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä 
ja koulutuksella on voimakas vaikutus 
palvelujen laatuun työvoimavaltaisilla 
aloilla, kuten maahuolinnassa. Tästä syystä 
olisi määritettävä koulutuksen 
vähimmäisvaatimukset, jotta 
varmistettaisiin toimien laatu niiden 
luotettavuuden, kestävyyden ja 
turvallisuuden kannalta ja luotaisiin 
toimijoille tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

(28) Henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä 
ja koulutuksella on suuri vaikutus 
palvelujen laatuun ja turvallisuuteen
työvoimavaltaisilla aloilla, kuten 
maahuolinnassa. Tästä syystä on
määritettävä mahdollisimman korkeat 
koulutusvaatimukset, jotta varmistettaisiin 
toimien laatu niiden luotettavuuden, 
kestävyyden ja turvallisuuden kannalta ja 
luotaisiin toimijoille tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

Or. en

Tarkistus 34
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Alihankinta lisää 
maahuolintapalvelujen tarjoajien joustoa. 
Alihankinta ja moniportainen 

(29) Alihankinta lisää 
maahuolintapalvelujen tarjoajien joustoa. 
Alihankinta ja moniportainen 
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alihankintaketju saattavat myös johtaa 
kapasiteettirajoituksiin, ja tällä voi olla 
kielteisiä vaikutuksia turvallisuuteen. 
Tämän vuoksi alihankintaa olisi 
rajoitettava, ja alihankintasääntöjä olisi 
selkeytettävä.

alihankintaketju saattavat myös johtaa 
kapasiteettirajoituksiin, ja tällä voi olla 
kielteisiä vaikutuksia turvallisuuteen. 
Tämän vuoksi alihankintaa olisi 
rajoitettava tiukasti, ja alihankintasääntöjä 
olisi selkeytettävä.

Or. en

Tarkistus 35
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Alihankinta lisää
maahuolintapalvelujen tarjoajien joustoa. 
Alihankinta ja moniportainen 
alihankintaketju saattavat myös johtaa 
kapasiteettirajoituksiin, ja tällä voi olla 
kielteisiä vaikutuksia turvallisuuteen. 
Tämän vuoksi alihankintaa olisi 
rajoitettava, ja alihankintasääntöjä olisi 
selkeytettävä.

(29) Alihankinta voi lisätä
maahuolintapalvelujen tarjoajien joustoa. 
Alihankinta ja moniportainen 
alihankintaketju saattavat myös johtaa 
kapasiteettirajoituksiin, ja tällä voi olla 
kielteisiä vaikutuksia turvallisuuteen. 
Tämän vuoksi alihankintaa olisi 
rajoitettava, ja alihankintasääntöjä olisi 
selkeytettävä. Alihankinta ei saa koskaan 
heikentää työoloja ja turvallisuutta.

Or. en

Tarkistus 36
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Koska esimerkiksi matkatavaroiden 
käsittelytyö voi olla erittäin kuluttavaa ja 
lyhentää kyseistä työtä tekevien työuria, 
asetuksella annetaan jäsenvaltioille 
mahdollisuus antaa kansallisia säädöksiä 
työolojen parantamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 37
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 b) Koska vammaisilla henkilöillä on 
usein vaikeuksia apuvälineidensä kanssa, 
asetuksen on oltava sopusoinnussa 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
säännösten kanssa.

Or. en

Tarkistus 38
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 c) Vaikka vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä on säädetty 
asetuksessa (EY) N:o 1107/2006, tässä 
asetuksessa kannustetaan lisäämään 
toisaalta vammaisia tai liikuntarajoitteisia 
henkilöitä avustavien ja toisaalta 
matkustajien apuvälineistä ja 
lääkinnällisistä laitteista huolehtivien 
tahojen toimien johdonmukaisuutta. 

Or. en



PE491.335v02-00 10/29 AM\908197FI.doc

FI

Tarkistus 39
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan lentoaseman on perustettava 
lentoaseman käyttäjien tai käyttäjiä 
edustavien järjestöjen edustajista 
muodostuva komitea ('käyttäjien komitea').

1. Kunkin tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan lentoaseman on perustettava 
lentoaseman käyttäjien tai käyttäjiä 
edustavien järjestöjen edustajista ja 
henkilöstön ja ammattiliittojen edustajista
muodostuva komitea ('käyttäjien komitea').

Or. en

Tarkistus 40
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot saavat rajoittaa kyseisen 
määrän vähintään kahteen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta, tai 
lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen edellisen vuoden 
ajan, vähintään kolmeen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta.

Jäsenvaltiot saavat rajoittaa kyseisen 
määrän vähintään kahteen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta.

Or. en

Tarkistus 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot saavat rajoittaa kyseisen 
määrän vähintään kahteen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta, tai 
lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen edellisen vuoden 
ajan, vähintään kolmeen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta.

Jäsenvaltiot saavat rajoittaa kyseisen 
määrän vähintään kahteen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta 
edellyttäen, että toimittajat on valittu 
asiaankuuluvin puolueettomin, avoimin 
ja syrjimättömin perustein, tai 
lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen edellisen vuoden 
ajan, vähintään kolmeen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta.

Or. en

Tarkistus 42
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot saavat rajoittaa kyseisen 
määrän vähintään kahteen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta, 
tai lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen edellisen vuoden 
ajan, vähintään kolmeen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta.

Jäsenvaltiot saavat rajoittaa kyseisen 
määrän

– vähintään kahteen toimittajaan kunkin 
maahuolintapalvelulajin osalta, tai
– lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen edellisen vuoden 
ajan, vähintään kolmeen toimittajaan 
kunkin maahuolintapalvelulajin osalta, 
tai 
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– lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään 
15 miljoonaa matkustajaa tai 150 000 
tonnia rahtia vähintään kolmen edellisen 
vuoden ajan, vähintään neljään 
toimittajaan kunkin 
maahuolintapalvelulajin osalta. 

Or. en

Tarkistus 43
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltio 2 kohdan mukaisesti 
rajoittaa palveluntarjoajien määrää, se ei 
saa estää lentoaseman käyttäjää 
halutessaan valitsemasta kutakin 
rajoituksen soveltamisalaan kuuluvaa 
maahuolintapalvelulajia kohden 2 ja 
3 kohdassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti ja riippumatta siitä, mikä osa 
lentoasemaa sille on osoitettu, vähintään

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 44
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kahden maahuolintapalveluja tarjoavan 
toimijan välillä tai

– kahta maahuolintapalveluja tarjoavaa 
toimijaa.

Or. en
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Tarkistus 45
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kahden maahuolintapalveluja tarjoavan 
toimijan välillä tai

– kahta maahuolintapalveluja tarjoavaa 
toimijaa.

Or. en

Tarkistus 46
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kolmen maahuolintapalveluja tarjoavan 
toimijan välillä lentoasemilla, joiden 
vuotuinen liikennemäärä on ollut 
vähintään viisi miljoonaa matkustajaa tai 
100 000 tonnia rahtia vähintään kolmen 
edellisen vuoden ajan.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kolmen maahuolintapalveluja tarjoavan 
toimijan välillä lentoasemilla, joiden 
vuotuinen liikennemäärä on ollut 
vähintään viisi miljoonaa matkustajaa tai 
100 000 tonnia rahtia vähintään kolmen 
edellisen vuoden ajan.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 48
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kolmen maahuolintapalveluja tarjoavan 
toimijan välillä lentoasemilla, joiden 
vuotuinen liikennemäärä on ollut vähintään 
viisi miljoonaa matkustajaa tai 100 000 
tonnia rahtia vähintään kolmen edellisen 
vuoden ajan.

– kolmea maahuolintapalveluja tarjoavaa 
toimijaa lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen edellisen vuoden 
ajan, tai

Or. en

Tarkistus 49
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– neljää maahuolintapalveluja tarjoavaa 
toimijaa lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään 
15 miljoonaa matkustajaa tai 150 000 
tonnia rahtia vähintään kolmen edellisen 
vuoden ajan.

Or. en

Tarkistus 50
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) hakija osoittaa kyvykkyyttään ja 
sitoutuu kirjallisesti noudattamaan asiaan 
liittyviä säännöksiä ja sääntöjä, mukaan 
lukien sovellettava työlainsäädäntö, 
sovellettavat työehtosopimukset, 
lentoaseman menettelytapasäännöt ja 
lentoaseman laatuvaatimukset.

(b) hakija osoittaa kyvykkyyttään ja 
sitoutuu kirjallisesti noudattamaan asiaan 
liittyviä säännöksiä ja sääntöjä, mukaan 
lukien sovellettava työlainsäädäntö, 
sovellettavat edustavat työehtosopimukset, 
lentoaseman menettelytapasäännöt ja 
lentoaseman laatuvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimintojen laatu arvioituna edustavan 
lentoaikataulun pohjalta; tähän sisältyvät 
tarvittaessa henkilöstön ja välineiden 
tehokas käyttö, matkatavaroiden ja rahdin 
myöhäisin hyväksymisajankohta, 
matkatavaroiden ja rahdin toimitusajat sekä 
lastauksen enimmäisajat,

(b) toimintojen laatu arvioituna edustavan 
lentoaikataulun pohjalta; tähän sisältyvät 
tarvittaessa henkilöstön ja välineiden 
tehokas käyttö, matkatavaroiden ja rahdin 
myöhäisin hyväksymisajankohta, 
matkatavaroiden ja rahdin toimitusajat,
kyky varmistaa matkatavaroiden ja 
välineiden turvallinen ja vastuullinen 
käsittely sekä lastauksen enimmäisajat,

Or. en

Tarkistus 52
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) henkilöstön soveltuvuus työntekijöiden 
kokemuksen kannalta ja koulutusohjelman 
soveltuvuus,

(d) henkilöstön soveltuvuus työntekijöiden 
kokemuksen kannalta ja koulutusohjelman 
soveltuvuus, työehtojen ja työolojen 



PE491.335v02-00 16/29 AM\908197FI.doc

FI

soveltuvuus (siirretyn henkilöstön 
sosiaalisten olojen turvaaminen ja 
sitoutuminen soveltamaan edustavia 
työehtosopimuksia),

Or. en

Tarkistus 53
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) henkilöstön soveltuvuus työntekijöiden 
kokemuksen kannalta ja koulutusohjelman 
soveltuvuus,

(d) henkilöstön soveltuvuus työntekijöiden 
kokemuksen ja luotettavuuden kannalta ja 
koulutusohjelman soveltuvuus,

Or. nl

Tarkistus 54
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) innovatiivinen toimintakyky.

Or. nl

Tarkistus 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. oikeudenmukaiset ehdot työntekijöille 
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erityisesti palkkauksen ja työolojen osalta,

Or. en

Tarkistus 56
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos maahuolintapalvelujen tarjoaja 
lopettaa toimintansa ennen sen lupa-
ajanjakson päättymistä, palveluntarjoaja 
korvataan 7, 8 ja 9 artiklassa ja tässä 
artiklassa kuvaillun valintamenettelyn 
perusteella. Toimintansa lopettavan 
palveluntarjoajan on ilmoitettava 
asianomaiselle 
tarjouskilpailuviranomaiselle 
aikomuksestaan lopettaa toimintansa 
riittävän ajoissa etukäteen ja vähintään 
kuusi kuukautta aiottua 
lopettamisajankohtaa aikaisemmin. 
Palveluntarjoajalle voidaan määrätä 
sakkoja, jos se ei tiedota 
tarjouskilpailuviranomaiselle asiasta 
riittävän ajoissa, paitsi jos palveluntarjoaja 
voi näyttää toteen, että kyseessä oli 
ylivoimainen este.

4. Jos maahuolintapalvelujen tarjoaja 
lopettaa toimintansa ennen sen lupa-
ajanjakson päättymistä, palveluntarjoaja 
korvataan 7, 8 ja 9 artiklassa ja tässä 
artiklassa kuvaillun valintamenettelyn 
perusteella. Toimintansa lopettavan 
palveluntarjoajan on ilmoitettava 
asianomaiselle 
tarjouskilpailuviranomaiselle 
aikomuksestaan lopettaa toimintansa 
riittävän ajoissa etukäteen ja vähintään 
kuusi kuukautta aiottua 
lopettamisajankohtaa aikaisemmin. 
Palveluntarjoajalle voidaan määrätä 
sakkoja, jos se ei tiedota 
hankintaviranomaiselle asiasta vähintään 
kuusi kuukautta etukäteen, paitsi jos 
palveluntarjoaja voi näyttää toteen, että 
kyseessä oli ylivoimainen este.

Or. en

Tarkistus 57
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen 
tapauksessa, jossa tapahtuva henkilöstön 

Työntekijöiden oikeuksien turvaaminen 
tapauksessa, jossa tapahtuva henkilöstön 
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siirto markkinoille pääsyn rajoittamisen 
yhteydessä

siirto 

Or. en

Tarkistus 58
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan 
sellaisiin maahuolintapalveluihin, joiden 
osalta asianomainen jäsenvaltio on 
rajoittanut palveluntarjoajien määrää 
6 artiklan tai 14 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 59
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä artiklaa sovelletaan ainoastaan 
sellaisiin maahuolintapalveluihin, joiden 
osalta asianomainen jäsenvaltio on 
rajoittanut palveluntarjoajien määrää 
6 artiklan tai 14 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
maahuolintapalvelujen tarjoaja menettää 7–
10 artiklassa säädetyn valintamenettelyn 
seurauksena lupansa tarjota kyseisiä 
palveluja, jäsenvaltiot voivat vaatia
seuraavaa maahuolintapalvelujen tarjoajaa 
tai tarjoajia myöntämään palvelujen 
tarjoamista varten aiemmin palkatulle 
henkilöstölle ne oikeudet, joihin se olisi 
ollut oikeutettu, jos kyseessä olisi ollut 
neuvoston direktiivissä 2001/23/EY 
tarkoitettu luovutus.

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu 
maahuolintapalvelujen tarjoaja menettää 7–
10 artiklassa säädetyn valintamenettelyn 
seurauksena lupansa tarjota kyseisiä 
palveluja, jäsenvaltioiden on vaadittava
seuraavaa maahuolintapalvelujen tarjoajaa 
tai tarjoajia myöntämään palvelujen 
tarjoamista varten aiemmin palkatulle 
henkilöstölle ne oikeudet, joihin se olisi 
ollut oikeutettu, jos kyseessä olisi ollut 
neuvoston direktiivissä 2001/23/EY 
tarkoitettu luovutus.

Or. en

Tarkistus 61
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos palveluntarjoaja lakkaa tarjoamasta 
lentokentän käyttäjälle 
maahuolintapalveluja, jotka muodostavat 
merkittävän osan kyseisen 
palveluntarjoajan toiminnoista, 
tapauksissa, jotka eivät kuulu 2 kohdan 
soveltamisalaan, tai jos omahuolintaa 
harjoittava lentoaseman käyttäjä päättää 
lopettaa omahuolinnan, jäsenvaltiot voivat 
vaatia palveluntarjoajaa tai omahuolintaa 
harjoittavaa lentokentän käyttäjää, joka 
tämän jälkeen huolehtii näistä 
maahuolintapalveluista, antamaan aiemmin 
näitä palveluja varten palkatulle 
henkilökunnalle oikeudet, jotka sillä olisi 
ollut, ellei neuvoston direktiivin 
2001/23/EY mukaista siirtoa olisi 
tapahtunut.

6. Jos palveluntarjoaja lakkaa tarjoamasta 
lentoaseman käyttäjälle 
maahuolintapalveluja, jotka muodostavat 
merkittävän osan kyseisen 
palveluntarjoajan toiminnoista, 
tapauksissa, jotka eivät kuulu 2 kohdan 
soveltamisalaan, tai jos omahuolintaa 
harjoittava lentoaseman käyttäjä päättää 
lopettaa omahuolinnan, jäsenvaltioiden on 
vaadittava palveluntarjoajaa tai 
omahuolintaa harjoittavaa lentoaseman 
käyttäjää, joka tämän jälkeen huolehtii 
näistä maahuolintapalveluista, antamaan 
aiemmin näitä palveluja varten palkatulle 
henkilökunnalle oikeudet, jotka sillä olisi 
ollut, ellei neuvoston direktiivin 
2001/23/EY mukaista siirtoa olisi 
tapahtunut.

Or. en
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Tarkistus 62
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 
6 kohdassa tarkoitettu vaatimus niihin 
edellisen palveluntarjoajan työntekijöihin, 
jotka osallistuvat niiden 
maahuolintapalvelujen tarjoamiseen, joiden 
tarjoamisen edellinen palveluntarjoaja 
lopettaa, ja jotka vapaaehtoisesti 
hyväksyvät siirtymisensä uuden 
palveluntarjoajan tai omahuolintaa 
harjoittavan lentokentän käyttäjän 
palvelukseen.

7. Jäsenvaltioiden on rajoitettava 
6 kohdassa tarkoitettu vaatimus niihin 
edellisen palveluntarjoajan työntekijöihin, 
jotka osallistuvat niiden 
maahuolintapalvelujen tarjoamiseen, joiden 
tarjoamisen edellinen palveluntarjoaja 
lopettaa, ja jotka suostuvat hyväksymään
siirtymisensä uuden palveluntarjoajan tai 
omahuolintaa harjoittavan lentokentän 
käyttäjän palvelukseen.

Or. en

Tarkistus 63
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos lentoasemalla käytettävissä olevan 
tilan tai kapasiteetin tietyt rajoitteet 
erityisesti ruuhkautumisen ja tilojen 
käyttöasteen vuoksi estävät markkinoiden 
avaamisen ja/tai omahuolinnan 
harjoittamisen tässä asetuksessa säädetyssä 
laajuudessa, kyseessä oleva jäsenvaltio voi 
päättää

1. Jos lentoasemalla käytettävissä oleva tila 
tai kapasiteetti on niin rajallinen, että se 
estää markkinoiden avaamisen ja/tai 
omahuolinnan harjoittamisen tässä 
asetuksessa säädetyssä laajuudessa, 
kyseessä oleva jäsenvaltio voi päättää

Or. en
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Tarkistus 64
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rajoittaa yhden tai useamman 6 artiklan 
2 kohdassa mainitun 
maahuolintapalvelulajin tarjoamisen 
yhdelle tai kahdelle palveluntarjoajalle 
lentoasemilla, joiden vuosittainen 
liikennemäärä on vähintään viisi miljoonaa 
matkustajaa tai 100 000 tonnia rahtia; jos 
palvelujen tarjoaminen on rajoitettu 
kahdelle tarjoajalle, sovelletaan 6 artiklan 
3 kohtaa,

(c) rajoittaa yhden tai useamman 6 artiklan 
2 kohdassa mainitun 
maahuolintapalvelulajin tarjoamisen 
kahdelle palveluntarjoajalle lentoasemilla, 
joiden vuosittainen liikennemäärä on 
vähintään viisi miljoonaa matkustajaa tai 
100 000 tonnia rahtia; tällöin sovelletaan 
6 artiklan 3 kohtaa,

Or. en

Tarkistus 65
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) rajoittaa yhden tai useamman 
6 artiklan 2 kohdassa mainitun 
maahuolintapalvelulajin tarjoamisen 
kolmelle palveluntarjoajalle 
lentoasemilla, joiden vuosittainen 
liikennemäärä on vähintään 15 miljoonaa 
matkustajaa tai 150 000 tonnia rahtia; 
tällöin sovelletaan 6 artiklan 3 kohtaa,

Or. en

Tarkistus 66
Cornelis de Jong
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lentoaseman pitäjän on järjestettävä 
kuulemismenettely tämän asetuksen 
soveltamisesta itsensä, käyttäjien komitean 
ja maahuolintapalveluja tarjoavien 
yritysten välillä. Kuuleminen koskee muun 
muassa niiden maahuolintapalvelujen 
hintaa, joiden osalta on myönnetty 
14 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 
mukainen poikkeus, sekä kyseisten 
palvelujen tarjoamiseen liittyviä 
järjestelyjä. Kuulemistilaisuus on 
järjestettävä vähintään kerran vuodessa. 
Lentoaseman pitäjä laatii kyseisestä 
kokouksesta pöytäkirjan, joka lähetetään 
pyynnöstä komissiolle.

Lentoaseman pitäjän on järjestettävä 
kuulemismenettely tämän asetuksen 
soveltamisesta itsensä, käyttäjien komitean 
ja maahuolintapalveluja tarjoavien 
yritysten välillä. Kuuleminen koskee muun 
muassa niiden maahuolintapalvelujen 
hintaa, joiden osalta on myönnetty 
14 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan 
mukainen poikkeus, sekä kyseisten 
palvelujen tarjoamiseen liittyviä 
järjestelyjä. Kuulemistilaisuus on 
järjestettävä vähintään kerran vuodessa. 
Henkilöstön ja ammattiliittojen edustajat 
saavat halutessaan osallistua tilaisuuksiin 
tarkkailijoina. Lentoaseman pitäjä laatii 
kyseisestä kokouksesta pöytäkirjan, joka 
lähetetään pyynnöstä komissiolle.

Or. en

Tarkistus 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin hakijan on toimitettava 
tarkastetut tilinpäätöstiedot kahdelta 
edelliseltä tilikaudelta edellä 1 kohdassa 
tarkoitettua arviointia varten.

3. Kunkin hakijan on toimitettava 
tarkastetut tilinpäätöstiedot kahdelta 
edelliseltä tilikaudelta edellä 1 kohdassa 
tarkoitettua arviointia varten.
Hyväksyntäviranomainen vahvistaa 
toimitettavien tietojen formaatin. 

Or. en

Perustelu

Koska varsinkin lentoliikennealalla on hyvin erilaisia tilinpitomalleja, 
hyväksyntäviranomaisen olisi voitava vahvistaa toimitettavien tietojen formaatti, jotta vertailu 
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olisi helpompaa.

Tarkistus 68
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyntää hakevan yrityksen on 
osoitettava toteen, että sen työntekijöillä on 
hakemuksen kohteena olevien toimien 
suorittamiseen vaadittu pätevyys, 
ammattikokemus ja palvelusaika.

Hyväksyntää hakevan yrityksen on 
osoitettava unionin laajuisesti 
vahvistettujen pätevyysstandardien 
mukaisesti toteen, että sen työntekijöillä on 
hakemuksen kohteena olevien toimien 
suorittamiseen vaadittu pätevyys, 
ammattikokemus ja palvelusaika.

Or. en

Tarkistus 69
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) henkilökunnan pätevyysvaatimukset ja 
vastaavat koulutusvaatimukset ja 
-suunnitelmat,

(d) koulutusvaatimuksia ja -suunnitelmia 
vastaavat henkilökunnan ja 
palveluntuottajan pätevyysvaatimukset 
onnettomuuksien ja vahinkojen 
estämiseksi,

Or. en

Tarkistus 70
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Jos maksujen tasoa koskeva päätös 
viedään riippumattoman 
valvontaviranomaisen ratkaistavaksi tämän 
artiklan 6 kohdan mukaisesti, sovelletaan 
direktiivissä 2009/12/EY olevassa 
6 artiklassa vahvistettua menettelyä.

7. Jos maksujen tasoa koskeva päätös 
viedään riippumattoman 
valvontaviranomaisen ratkaistavaksi tämän 
artiklan 6 kohdan mukaisesti, se ei tule 
voimaan ennen kuin riippumaton 
valvontaviranomainen on tutkinut asian.
Jos riippumaton valvontaviranomainen 
hyväksyy lentoaseman pitäjän tai 
tapauksen mukaan keskitettyjen 
infrastruktuurien muun 
hallinnointielimen päätöksen 
maahuolintamaksujen tasosta, maksuja 
voidaan kerätä siitä lähtien kuin päätös 
alun perin tehtiin.

Or. en

Perustelu

Jotta vältettäisiin tilanne, jossa maksu kiistetään pelkästään maksun soveltamisen 
lykkäämiseksi, on tärkeää, että lentoasemaviranomaiset voivat kerätä maksua ajalta, jona 
valitusta käsitellään.

Tarkistus 71
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Erillinen kirjanpito on jo käytössä. Lisäksi oikeudellinen erottelu antaisi mahdollisuuden 
kiertää sovellettavia työehtosopimuksia ja heikentäisi todennäköisesti työoloja.

Tarkistus 72
Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lentoaseman pitäjän tulee vastata 
lentoasemansa maahuolintatoiminnan 
asianmukaisesta koordinoinnista. 
Lentoaseman pitäjän on maassa tapahtuvan 
toiminnan koordinoijana varmistettava, että 
maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
omahuolintaa harjoittajien lentoaseman 
käyttäjien toimet ovat 31 artiklassa 
määritettyjen lentoaseman 
menettelytapasääntöjen mukaisia. 

1. Lentoaseman pitäjän tulee vastata 
lentoasemansa maahuolintatoiminnan 
asianmukaisesta koordinoinnista. 
Lentoaseman pitäjän on maassa tapahtuvan 
toiminnan koordinoijana varmistettava, että 
maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
omahuolintaa harjoittajien lentoaseman 
käyttäjien toimet ovat 31 artiklassa 
määritettyjen lentoaseman 
menettelytapasääntöjen mukaisia. Maassa 
tapahtuvan toiminnan koordinointia 
varten on nimettävä riippumaton 
koordinointielin.

Or. de

Tarkistus 73
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos tällä ei voida varmistaa 
vähimmäislaatuvaatimusten 
noudattamista, lentoasemaviranomainen 
tai lentoaseman muu hallinnointielin voi 
hyväksyä toimenpiteitä 
vähimmäislaatuvaatimusten 
noudattamisen valvomiseksi. 
Toimenpiteiden on oltava avoimia, 
läpinäkyviä, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä.

Or. en

Tarkistus 74
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vähimmäislaatuvaatimusten on 
katettava erityisesti seuraavat alat: 
toiminnallinen suorituskyky, koulutus, 
matkustajien tiedottaminen ja avustaminen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 261/2004 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1107/2006 
tarkoitetulla tavalla yhteistyössä 
toteutettavan päätöksenteon, 
turvallisuuden, varotoimenpiteiden ja 
ympäristön osalta.

4. Vähimmäislaatuvaatimusten on 
erityisesti matkustajapalvelujen 
parantamiseksi katettava erityisesti 
seuraavat alat: toiminnallinen 
suorituskyky, koulutus, matkustajien 
tiedottaminen ja avustaminen, erityisesti 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 261/2004 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1107/2006 
tarkoitetulla tavalla yhteistyössä 
toteutettavan päätöksenteon, 
turvallisuuden, varotoimenpiteiden ja 
ympäristön osalta.

Or. en

Tarkistus 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vähimmäislaatuvaatimusten on 
katettava erityisesti seuraavat alat: 
toiminnallinen suorituskyky, koulutus, 
matkustajien tiedottaminen ja avustaminen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 261/2004 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1107/2006 
tarkoitetulla tavalla yhteistyössä 
toteutettavan päätöksenteon, 
turvallisuuden, varotoimenpiteiden ja 
ympäristön osalta.

4. Vähimmäislaatuvaatimusten on 
katettava erityisesti seuraavat alat: 
toiminnallinen suorituskyky erityisesti 
matkatavaroiden ja välineiden 
toimitusaikojen ja turvallisen ja 
vastuullisen käsittelyn osalta, koulutus, 
matkustajien tiedottaminen ja avustaminen, 
erityisesti Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 261/2004 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1107/2006 
tarkoitetulla tavalla yhteistyössä 
toteutettavan päätöksenteon, 
turvallisuuden, varotoimenpiteiden ja 
ympäristön osalta.
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Or. en

Tarkistus 76
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahuolintapalvelujen tarjoajat voivat 
harjoittaa alihankintaa rajoittamatta 
jäljempänä 2, 3 ja 4 kohdan soveltamista.

1. Ainoastaan maahuolintapalvelujen 
tarjoajat voivat harjoittaa alihankintaa 
rajoittamatta jäljempänä 2, 3 ja 4 kohdan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 77
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Yhtä tai useampaa alihankkijaa 
käyttävät maahuolintapalvelujen tarjoajat 
ja omahuolintaa harjoittavat lentoaseman 
käyttäjät ovat taloudellisesti vastuussa 
alihankinnasta.

Or. nl

Tarkistus 78
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos maahuolintapalvelujen tarjoaja Poistetaan.
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hakee lupaa tarjota maahuolintapalveluja 
7 artiklassa säädetyn valintamenettelyn 
mukaisesti, sen on ilmoitettava niiden 
alihankkijoiden lukumäärä, toiminta ja 
nimi, joilla se aikoo teettää alihankintaa.

Or. en

Tarkistus 79
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa
työntekijöiden oikeuksien turvaamisen 
edellyttämiä toimenpiteitä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
säännösten soveltamista ja unionin 
oikeuden muiden määräysten 
noudattamista.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän 
asetuksen säännöksiä laaja-alaisempia
työntekijöiden oikeuksien turvaamisen 
edellyttämiä toimenpiteitä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
säännösten soveltamista ja unionin 
oikeuden muiden määräysten 
noudattamista.

Or. en

Perustelu

Koko Euroopassa on puutteita maahuolintapalvelujen sosiaalisissa oloissa (työpaikkojen 
vähentyminen, alhainen ansiotaso, olemattomat urakehitysnäkymät). Kustannusten 
lisäleikkauksista kärsivät työntekijät, ja lisäksi niistä koituu kielteisiä seurauksia matkustajille 
ja lentoasemien käyttäjille, kun palvelujen laatu heikkenee ja turvallisuus kärsii.

Tarkistus 80
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajien osalta käsittelyyn kuuluvat 
saapuville, lähteville, lennolta toiselle 

2. Matkustajien osalta käsittelyyn kuuluvat 
saapuville, lähteville, lennolta toiselle 
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siirtyville ja kauttakulkeville matkustajille 
annettu tiedotus ja apu – myös sellainen 
tiedotus ja apu, joita annetaan matkustajien 
oikeuksia koskevan asiaan liittyvän 
Euroopan unionin lainsäädännön nojalla –
mukaan lukien matkalippujen ja 
matkustusasiakirjojen tarkastus sekä 
matkatavaroiden kirjaaminen ja 
kuljettaminen lajittelujärjestelmiin.

siirtyville ja kauttakulkeville matkustajille 
annettu tiedotus ja apu – myös sellainen 
tiedotus ja apu, joita annetaan matkustajien 
oikeuksia koskevan asiaan liittyvän 
Euroopan unionin lainsäädännön nojalla –
mukaan lukien matkalippujen ja 
matkustusasiakirjojen tarkastus sekä 
matkatavaroiden kirjaaminen tietylle 
asiakkaalle kuuluvaksi esimerkiksi 
sähköisen tunnistuksen avulla ja niiden
kuljettaminen lajittelujärjestelmiin.

Or. nl


