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Pakeitimas 24
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komitetas ragina atsakingą Transporto ir 
turizmo komitetą pasiūlyti atmesti 
Komisijos pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu visiškai atverti antžeminių paslaugų rinką būtų daroma daugiau 
spaudimo paslaugų teikėjams, kurie savo ruožtu būtų priversti mažinti personalo išlaidas. Tai 
lemtų spaudimą mažinti apsaugą, saugumą, užimtumą, mokymus ir atlyginimus.

Pakeitimas 25
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tikėtina, kad toliau laipsniškai 
atveriant antžeminių paslaugų rinką ir 
nustačius suderintus antžeminių paslaugų 
teikimo reikalavimus, padidėtų oro 
susisiekimo bendrovėms, keleiviams ir 
krovinių siuntėjams teikiamų antžeminių 
paslaugų efektyvumas ir bendra kokybė. 
Šiomis priemonėmis taip pat būtų 
pagerinama visos oro uoste vykdomos 
veiklos kokybė;

(5) tikėtina, kad nustačius suderintus 
antžeminių paslaugų teikimo reikalavimus, 
padidėtų oro susisiekimo bendrovėms, 
keleiviams ir krovinių siuntėjams teikiamų 
antžeminių paslaugų efektyvumas ir bendra 
kokybė. Šiomis priemonėmis taip pat būtų 
pagerinama visos oro uoste vykdomos 
veiklos kokybė;

Or. en
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Pakeitimas 26
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) laipsniškai atveriant rinką pagal 
Direktyvą 96/67/EB buvo pasiekta gerų 
rezultatų, pvz., padidėjo efektyvumas ir 
pagerėjo kokybė. Todėl laipsnišką 
atvėrimą tikslinga tęsti.

(8) laipsniškai atveriant rinką pagal 
Direktyvą 96/67/EB buvo pasiekta gerų 
rezultatų, pvz., padidėjo efektyvumas, 
tačiau sumažėjo darbuotojų socialinė 
apsauga. Todėl tikslinga siekti ne tik 
efektyvumo, bet ir darbo kokybės bei 
stabilumo.

Or. en

Pakeitimas 27
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) renkantis antžeminių paslaugų teikėjus 
turėtų būti tariamasi su oro uosto 
naudotojais, nes šiems naudotojams labai 
svarbi antžeminių paslaugų kokybė ir 
kaina;

(14) renkantis antžeminių paslaugų teikėjus 
turėtų būti tariamasi su oro uosto 
naudotojais, įskaitant socialinius 
partnerius, nes šiems naudotojams labai 
svarbi antžeminių paslaugų kokybė ir 
kaina;

Or. en

Pakeitimas 28
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės (17) nėra aiškiai apibrėžta, ar valstybės 



AM\908197LT.doc 5/29 PE491.335v02-00

LT

narės gali reikalauti perimti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos galėtų suprastėti antžeminių 
paslaugų kokybė. Todėl tikslinga paaiškinti 
darbuotojų perėmimo taisykles prieš 
pradedant taikyti Direktyvą 2001/23/EB 
dėl verslo įmonių perdavimo ir suteikti 
valstybėms narėms galimybę užtikrinti 
tinkamas įdarbinimo ir darbo sąlygas;

narės gali reikalauti perkelti darbuotojus 
tuo atveju, kai pakeičiamas antžeminių 
paslaugų, kurių teikimo teisė ribojama, 
teikėjas. Dėl nestabilios darbuotojų 
situacijos prastėja antžeminių paslaugų 
kokybė. Todėl tikslinga paaiškinti 
darbuotojų perkėlimo taisykles prieš 
pradedant taikyti Direktyvą 2001/23/EB 
dėl verslo įmonių perdavimo ir suteikti 
valstybėms narėms galimybę užtikrinti 
tinkamas įdarbinimo ir darbo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 29
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti tinkamą ir sklandų 
oro susisiekimo veiklos vykdymą oro 
uostuose, garantuoti saugą ir saugumą oro 
uosto pastatuose, apsaugoti aplinką ir 
pasirūpinti, kad būtų laikomasi galiojančių 
socialinių nuostatų ir taisyklių, prieš 
pradedant teikti antžemines paslaugas 
turėtų būti suteikiamas atitinkamas 
patvirtinimas. Kadangi šiuo metu daugelis 
valstybių narių taiko antžeminių paslaugų 
teikimo patvirtinimo sistemas, kurios 
gerokai skiriasi, turėtų būti įvesta suderinta 
patvirtinimo sistema;

(18) siekiant užtikrinti tinkamą ir sklandų 
oro susisiekimo veiklos vykdymą oro 
uostuose, garantuoti saugą ir saugumą oro 
uosto pastatuose, apsaugoti aplinką ir 
pasirūpinti, kad būtų laikomasi galiojančių 
socialinių nuostatų ir taisyklių bei 
atstovaujamųjų kolektyvinių sutarčių, 
prieš pradedant teikti antžemines paslaugas 
turėtų būti suteikiamas atitinkamas 
patvirtinimas. Kadangi šiuo metu daugelis 
valstybių narių taiko antžeminių paslaugų 
teikimo patvirtinimo sistemas, kurios 
gerokai skiriasi, turėtų būti įvesta suderinta 
patvirtinimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 30
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) oro uostą valdanti institucija taip pat 
gali teikti antžemines paslaugas. Kita 
vertus, priimamais sprendimais oro uostą 
valdanti institucija gali turėti didelės įtakos 
antžeminių paslaugų teikėjų konkurencijai, 
todėl oro uostams turėtų būti taikomas 
reikalavimas, kad antžemines paslaugas 
juose teiktų kitas juridinis subjektas nei 
juridinis infrastruktūrą valdantis subjektas;

(23) oro uostą valdanti institucija taip pat 
gali teikti antžemines paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 31
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Oro uostai turėtų būti paraginti 
įgyvendinti pagrindinius veiklos rodiklius, 
kad parodytų, kaip veikia antžeminės 
paslaugos ir pasiekiamas didesnis 
efektyvumas bei greitas ir kokybiškas 
keleivių aptarnavimas.

Or. en

Pakeitimas 32
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) kadangi vienas iš pagrindinių 
antžeminių paslaugų Europos oro 
uostuose tikslų – pagerinti paslaugų 
kokybę vartotojų ir oro linijų bendrovių 
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labui, šiuo reglamentu ypač turėtų būti 
padedama pagerinti bagažo tvarkymo 
kokybę, pavyzdžiui, nustatant būtinuosius 
kokybės standartus, susijusius su tuo, kiek 
laiko reikia laukti, kol bus galima pasiimti 
bagažą.

Or. en

Pakeitimas 33
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei. Todėl turėtų būti 
nustatyti būtinieji mokymo reikalavimai 
siekiant užtikrinti veiklos kokybę, t. y. 
patikimumą, atsparumą, saugą ir saugumą, 
ir sukurti vienodas sąlygas veiklos 
vykdytojams;

(28) daug darbo reikalaujančiame, 
pavyzdžiui, antžeminių paslaugų teikimo, 
sektoriuje nenutrūkstamas darbuotojų 
lavinimas ir mokymas daro didelį poveikį 
paslaugos kokybei ir saugumui. Todėl turi
būti nustatyti geriausio įmanomo mokymo 
reikalavimai siekiant užtikrinti veiklos 
kokybę, t. y. patikimumą, atsparumą, saugą 
ir saugumą, ir sukurti vienodas sąlygas 
veiklos vykdytojams;

Or. en

Pakeitimas 34
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) sudarant subrangos sutartis didinamas 
antžeminių paslaugų teikėjų lankstumas. 
Vis dėlto sudarant subrangos sutartis ir 
pakopinės subrangos sutartis taip pat gali 
būti apribojamas pajėgumas ir sumažėti 
sauga bei saugumas. Todėl subrangos 

(29) sudarant subrangos sutartis didinamas 
antžeminių paslaugų teikėjų lankstumas. 
Vis dėlto sudarant subrangos sutartis ir 
pakopinės subrangos sutartis taip pat gali 
būti apribojamas pajėgumas ir sumažėti 
sauga bei saugumas. Todėl subrangos 
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sutarčių sudarymas turėtų būti apribotas ir 
aiškiau išdėstytos subrangos sutarčių 
sudarymo taisyklės;

sutarčių sudarymas turėtų būti griežtai 
apribotas ir aiškiau išdėstytos subrangos 
sutarčių sudarymo taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 35
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) sudarant subrangos sutartis didinamas 
antžeminių paslaugų teikėjų lankstumas. 
Vis dėlto sudarant subrangos sutartis ir 
pakopinės subrangos sutartis taip pat gali 
būti apribojamas pajėgumas ir sumažėti 
sauga bei saugumas. Todėl subrangos 
sutarčių sudarymas turėtų būti apribotas ir 
aiškiau išdėstytos subrangos sutarčių 
sudarymo taisyklės;

(29) sudarant subrangos sutartis gali būti
didinamas antžeminių paslaugų teikėjų 
lankstumas. Vis dėlto sudarant subrangos 
sutartis ir pakopinės subrangos sutartis taip 
pat gali būti apribojamas pajėgumas ir 
sumažėti sauga bei saugumas. Todėl 
subrangos sutarčių sudarymas turėtų būti 
apribotas ir aiškiau išdėstytos subrangos 
sutarčių sudarymo taisyklės. Sudarant 
subrangos sutartis niekada neturi 
pablogėti darbo sąlygos, saugumas ir 
apsauga.

Or. en

Pakeitimas 36
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) kadangi, pavyzdžiui, bagažo 
tvarkymo tarnybų darbas susijęs su jį 
dirbančių asmenų fizinio susidėvėjimo 
rizika dar karjeros pradžioje, šiuo 
reglamentu valstybėms narėms suteikiama 
galimybė priimti nacionalinius teisės 
aktus, kad šios sąlygos būtų pagerintos.
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Or. en

Pakeitimas 37
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31b) Kadangi neįgalūs asmenys dažnai 
susiduria su problemomis, susijusiomis su 
jų pagalbinės įrangos tvarkymu, šis 
reglamentas atitinka Reglamento (EB) 
Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir 
ribotos judėsenos asmenų teisių 
keliaujant oru nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 38
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
31 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31c) Nors neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teises keliaujant oru 
reglamentuoja Reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2006, šiuo reglamentu 
skatinama didesnė neįgaliems ar ribotos 
judėsenos asmenims pagalbą teikiančių 
asmenų ir keliautojų pagalbinę įrangą, 
įskaitant medicininę įrangą, tvarkančių 
asmenų sąveika.

Or. en

Pakeitimas 39
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviename atitinkamame oro uoste 
įsteigiamas oro uosto naudotojų atstovų ar 
oro uosto naudotojams atstovaujančių 
organizacijų komitetas (Oro uosto 
naudotojų komitetas).

1. Kiekviename atitinkamame oro uoste 
įsteigiamas oro uosto naudotojų atstovų ar 
oro uosto naudotojams ir darbuotojams 
atstovaujančių organizacijų bei profesinių 
sąjungų atstovų komitetas (Oro uosto 
naudotojų komitetas).

Or. en

Pakeitimas 40
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės neriboja kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų 
skaičiaus mažiau kaip iki dviejų, o oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais 
aptarnauta ne mažiau kaip 5 milijonai 
keleivių ar per kurį gabenta ne mažiau 
kaip 100 000 tonų krovinių, – mažiau kaip 
iki trijų kiekvienos kategorijos antžeminių 
paslaugų teikėjų.

Tačiau valstybės narės neriboja kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų 
skaičiaus mažiau kaip iki dviejų.

Or. en

Pakeitimas 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės neriboja kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų 
skaičiaus mažiau kaip iki dviejų, o oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais aptarnauta 
ne mažiau kaip 5 milijonai keleivių ar per 
kurį gabenta ne mažiau kaip 100 000 tonų 
krovinių, – mažiau kaip iki trijų kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų.

Tačiau valstybės narės neriboja kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų 
skaičiaus mažiau kaip iki dviejų, jei jie 
atrenkami remiantis aktualiais, 
objektyviais, skaidriais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, o oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais aptarnauta 
ne mažiau kaip 5 milijonai keleivių ar per 
kurį gabenta ne mažiau kaip 100 000 tonų 
krovinių, – mažiau kaip iki trijų kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų.

Or. en

Pakeitimas 42
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės neriboja kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų
skaičiaus mažiau kaip iki dviejų, o oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais aptarnauta 
ne mažiau kaip 5 milijonai keleivių ar per 
kurį gabenta ne mažiau kaip 100 000 tonų 
krovinių, – mažiau kaip iki trijų kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų.

Tačiau valstybės narės neriboja šio
skaičiaus:

– mažiau kaip iki dviejų kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų teikėjų 
arba; 
– mažiau kaip iki trijų antžeminių 
paslaugų teikėjų oro uostuose, kuriuose 
bent per ankstesnius trejus metus 
kiekvienais metais aptarnauta ne mažiau 
kaip 5 milijonai keleivių ar per kuriuos 
gabenta ne mažiau kaip 100 000 tonų 
krovinių.
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– mažiau kaip iki keturių antžeminių 
paslaugų teikėjų oro uostuose, kuriuose 
bent per ankstesnius trejus metus 
kiekvienais metais aptarnauta ne mažiau 
kaip 15 milijonai keleivių ar per kuriuos 
gabenta ne mažiau kaip 150 000 tonų 
krovinių.

Or. en

Pakeitimas 43
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu įgaliotųjų paslaugų teikėjų skaičius 
yra apribotas pagal 2 dalį, neatsižvelgiant į 
oro uosto naudotojui paskirtą oro uosto 
dalį, valstybės narės negali trukdyti oro 
uosto naudotojui efektyviai rinktis pagal 2 
ir 3 dalyse nustatytas sąlygas kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų, kurioms 
taikomas apribojimas, bent iš:

4. Jeigu įgaliotųjų paslaugų teikėjų skaičius 
yra apribotas pagal 2 dalį, neatsižvelgiant į 
oro uosto naudotojui paskirtą oro uosto 
dalį, valstybės narės negali trukdyti oro 
uosto naudotojui efektyviai rinktis pagal 2 
ir 3 dalyse nustatytas sąlygas kiekvienos 
kategorijos antžeminių paslaugų, kurioms 
taikomas apribojimas, bent:

Or. en

Pakeitimas 44
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dviejų antžeminių paslaugų teikėjų arba –du antžeminių paslaugų teikėjus.

Or. en
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Pakeitimas 45
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–dviejų antžeminių paslaugų teikėjų arba –du antžeminių paslaugų teikėjus.

Or. en

Pakeitimas 46
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– trijų antžeminių paslaugų teikėjų oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais 
aptarnauta ne mažiau kaip 5 milijonai 
keleivių ar per kuriuos gabenta ne mažiau 
kaip 100 000 tonų krovinių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 47
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–trijų antžeminių paslaugų teikėjų oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais 
aptarnauta ne mažiau kaip 5 milijonai 
keleivių ar per kuriuos gabenta ne mažiau 
kaip 100 000 tonų krovinių.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 48
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

–trijų antžeminių paslaugų teikėjų oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais aptarnauta 
ne mažiau kaip 5 milijonai keleivių ar per 
kuriuos gabenta ne mažiau kaip 100 000 
tonų krovinių.

–trijų antžeminių paslaugų teikėjų oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais aptarnauta 
ne mažiau kaip 5 milijonai keleivių ar per 
kuriuos gabenta ne mažiau kaip 100 000 
tonų krovinių, arba

Or. en

Pakeitimas 49
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– keturių antžeminių paslaugų teikėjų oro 
uostuose, kuriuose bent per ankstesnius 
trejus metus kiekvienais metais 
aptarnauta ne mažiau kaip 15 milijonai 
keleivių ar per kuriuos gabenta ne mažiau 
kaip 150 000 tonų krovinių.

Or. en

Pakeitimas 50
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) konkurso dalyvis įrodė savo gebėjimą 
taikyti susijusias nuostatas ir taisykles bei 
raštu įsipareigoja tai daryti, įskaitant 
galiojančius darbo teisės aktus, galiojančias 
kolektyvines sutartis, veiklos oro uoste 
taisykles ir oro uoste taikomus kokybės 
reikalavimus.

(b) konkurso dalyvis įrodė savo gebėjimą 
taikyti susijusias nuostatas ir taisykles bei 
raštu įsipareigoja tai daryti, įskaitant 
galiojančius darbo teisės aktus, galiojančias 
atstovaujamąsias kolektyvines sutartis, 
veiklos oro uoste taisykles ir oro uoste 
taikomus kokybės reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) veiklos kokybės lygis, įvertintas 
remiantis reprezentatyviuoju skrydžių 
tvarkaraščiu, įskaitant, jeigu reikia, 
efektyvų darbuotojų ir įrangos naudojimą, 
paskutinį bagažo ir krovinio priėmimą, 
bagažo ir krovinių pristatymo laiką bei 
ilgiausią pasirengimo reisui trukmę;

(b) veiklos kokybės lygis, įvertintas 
remiantis reprezentatyviuoju skrydžių
tvarkaraščiu, įskaitant, jeigu reikia, 
efektyvų darbuotojų ir įrangos naudojimą, 
paskutinį bagažo ir krovinio priėmimą, 
bagažo ir krovinių pristatymo laiką, 
sugebėjimą užtikrinti saugų ir atsakingą 
bagažo ir įrangos tvarkymą bei ilgiausią 
pasirengimo reisui trukmę;

Or. en

Pakeitimas 52
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) žmogiškųjų išteklių tinkamumas, t. y. 
darbuotojų patirtis, taip pat mokymo ir 
(arba) kvalifikacijos įgijimo programos 

(d) žmogiškųjų išteklių tinkamumas, t. y. 
darbuotojų patirtis, taip pat mokymo ir 
(arba) kvalifikacijos įgijimo programos 
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tinkamumas; tinkamumas; užimtumo ir darbo sąlygų 
tinkamumas (perkeltų darbuotojų 
socialinių sąlygų apsauga ir 
įsipareigojimas taikyti atstovaujamąsias 
kolektyvines darbo sutartis)

Or. en

Pakeitimas 53
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) žmogiškųjų išteklių tinkamumas, t. y. 
darbuotojų patirtis, taip pat mokymo ir 
(arba) kvalifikacijos įgijimo programos 
tinkamumas;

(d) žmogiškųjų išteklių tinkamumas, t. y. 
darbuotojų patirtis ir patikimumas, taip pat 
mokymo ir (arba) kvalifikacijos įgijimo 
programos tinkamumas;

Or. nl

Pakeitimas 54
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) inovacinės veiklos rezultatai.

Or. nl

Pakeitimas 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. sąžiningų sąlygų savo darbuotojams 
sudarymas, ypač kiek tai susiję su 
atlyginimu ir darbo sąlygomis

Or. en

Pakeitimas 56
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas savo 
veiklą nutraukia nepasibaigus laikotarpiui, 
kuriam šiam teikėjui suteiktas leidimas, 
paslaugų teikėjas pakeičiamas taikant 7, 8, 
9 straipsniuose ir šiame straipsnyje 
aprašytą pasirinkimo procedūrą. Bet kuris 
savo veiklą nutraukiantis paslaugų teikėjas 
konkursą organizuojančią atitinkamą 
instituciją apie savo ketinimą nutraukti 
veiklą informuoja gerokai iš anksto ir ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki jo 
pasitraukimo iš oro uosto dienos. Paslaugų
teikėjui galima skirti finansines baudas, 
jeigu konkursą organizuojančiai institucijai 
jis nepraneša gerokai iš anksto ir jeigu 
paslaugų teikėjas negali įrodyti force 
majeure.

4. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas savo 
veiklą nutraukia nepasibaigus laikotarpiui, 
kuriam šiam teikėjui suteiktas leidimas, 
paslaugų teikėjas pakeičiamas taikant 7, 8, 
9 straipsniuose ir šiame straipsnyje 
aprašytą pasirinkimo procedūrą. Bet kuris 
savo veiklą nutraukiantis paslaugų teikėjas 
konkursą organizuojančią atitinkamą 
instituciją apie savo ketinimą nutraukti 
veiklą informuoja gerokai iš anksto ir ne 
vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki jo 
pasitraukimo iš oro uosto dienos. Paslaugų 
teikėjui galima skirti finansines baudas, 
jeigu konkursą organizuojančiai institucijai 
jis nepraneša iš anksto mažiausiai prieš 
šešis mėnesius ir jeigu paslaugų teikėjas 
negali įrodyti force majeure.

Or. en

Pakeitimas 57
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbuotojų teisių apsauga, kai perkeliami 
paslaugų, kurioms taikomas patekimo į 
rinką apribojimas, teikimui būtini 
darbuotojai

Darbuotojų teisių apsauga, kai perkeliami 
darbuotojai 

Or. en

Pakeitimas 58
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas tik toms 
antžeminėms paslaugoms, kurių teikėjų 
skaičių atitinkama valstybė narė apribojo 
pagal 6 ar 14 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 59
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis straipsnis taikomas tik toms 
antžeminėms paslaugoms, kurių teikėjų 
skaičių atitinkama valstybė narė apribojo 
pagal 6 ar 14 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60
Cornelis de Jong
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą pasirinkimo procedūrą 1 dalyje
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, gali reikalauti
užtikrinti darbuotojų, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems turėtų būti suteikiamos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas

2. Jeigu užbaigus 7–10 straipsniuose 
nustatytą atrankos procedūrą 1 dalyje 
nurodytų antžeminių paslaugų teikėjas 
netenka jam suteikto leidimo teikti šias 
paslaugas, valstybės narės iš antžeminių 
paslaugų teikėjo (-ų), kuris (-ie) vėliau ima 
teikti šias paslaugas, reikalauja suteikti 
darbuotojams, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems būtų buvusios suteiktos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

Or. en

Pakeitimas 61
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas oro 
uosto naudotojui antžeminių paslaugų, 
kurios yra didelė to paslaugų teikėjo 
antžeminio aptarnavimo veiklos dalis, 
nebeteikia tais atvejais, kuriems netaikoma 
šio straipsnio 2 dalis, arba jei saviteiką 
vykdantis oro uosto naudotojas 
nusprendžia saviteiką nutraukti, valstybės 
narės iš antžeminių paslaugų teikėjo (-ų) 
arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo, kuris (-ie) vėliau ima teikti šias 
paslaugas, gali reikalauti užtikrinti 
darbuotojų, kurie anksčiau buvo įdarbinti 
teikti minėtas paslaugas, teises, kurios 
jiems turėtų būti suteikiamos, jei būtų 
atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas.

6. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas oro 
uosto naudotojui antžeminių paslaugų, 
kurios yra didelė to paslaugų teikėjo 
antžeminio aptarnavimo veiklos dalis, 
nebeteikia tais atvejais, kuriems netaikoma 
šio straipsnio 2 dalis, arba jei saviteiką 
vykdantis oro uosto naudotojas 
nusprendžia saviteiką nutraukti, valstybės 
narės iš antžeminių paslaugų teikėjo (-ų) 
arba saviteiką vykdančio oro uosto 
naudotojo, kuris (-ie) vėliau ima teikti šias 
antžemines paslaugas, reikalauja suteikti 
darbuotojams, kurie anksčiau buvo 
įdarbinti teikti minėtas paslaugas, teises, 
kurios jiems būtų buvusios suteiktos, jei 
būtų atliekamas Tarybos direktyvoje 
2001/23/EB apibrėžtas perdavimas .
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Or. en

Pakeitimas 62
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurių 
nebeteikia ankstesnis paslaugų teikėjas, ir 
kurie savanoriškai sutinka būti perimti 
naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-ų) arba 
saviteiką vykdančio oro uosto naudotojo.

7. Valstybės narės 6 dalyje nurodytą 
reikalavimą taiko tik tiems ankstesnio 
paslaugų teikėjo darbuotojams, kurie 
dalyvauja teikiant paslaugas, kurių 
nebeteikia ankstesnis paslaugų teikėjas, ir 
kurie sutinka pritarti, kad būtų perimti 
naujo (-ų) paslaugų teikėjo (-ų) arba 
saviteiką vykdančio oro uosto naudotojo.

Or. en

Pakeitimas 63
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu dėl tam tikrų oro uoste prieinamos 
erdvės ar pajėgumo apribojimų, visų 
pirma susijusių su oro uosto perkrova ir 
ploto išnaudojimo koeficientu, neįmanoma 
atverti rinkos ir (arba) saviteikos veiklos 
vykdyti taip, kaip nustatyta šiame 
reglamente, atitinkama valstybė narė gali 
nuspręsti:

1. Jeigu oro uoste prieinama erdvė ar 
pajėgumai taip apriboti, kad neįmanoma 
atverti rinkos ir (arba) saviteikos veiklos 
vykdyti taip, kaip nustatyta šiame 
reglamente, atitinkama valstybė narė gali 
nuspręsti:

Or. en

Pakeitimas 64
Adam Bielan
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) vienam ar dviem paslaugų teikėjams 
paskirti teikti 6 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos vienos ar daugiau kategorijų 
antžemines paslaugas oro uostuose, 
kuriuose per metus aptarnaujama ne 
mažiau kaip 5 milijonai keleivių arba per 
kuriuos gabenama ne mažiau kaip 100 000 
tonų krovinių, jeigu paslaugų teikėjų 
skaičių apribojus iki dviejų teikėjų
taikoma 6 straipsnio 3 dalis;

(c) dviem paslaugų teikėjams paskirti teikti
6 straipsnio 2 dalyje nurodytos vienos ar 
daugiau kategorijų antžemines paslaugas 
oro uostuose, kuriuose per metus 
aptarnaujama ne mažiau kaip 5 milijonai 
keleivių arba per kuriuos gabenama ne 
mažiau kaip 100 000 tonų krovinių, ir 
tuomet taikoma 6 straipsnio 3 dalis;

Or. en

Pakeitimas 65
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) trims paslaugų teikėjams paskirti 
teikti 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
vienos ar daugiau kategorijų antžemines 
paslaugas oro uostuose, kuriuose per 
metus aptarnaujama ne mažiau kaip 
15 milijonai keleivių arba per kuriuos 
gabenama ne mažiau kaip 150 000 tonų 
krovinių, ir tuomet taikoma 6 straipsnio 
3 dalis;

Or. en

Pakeitimas 66
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro uostą valdanti institucija dėl šio 
reglamento taikymo organizuoja savo ir 
Oro uosto naudotojų komiteto bei 
antžeminių paslaugų įmonių konsultacijų 
procedūrą. Šiose konsultacijose, be kita ko, 
aptariama tų antžeminių paslaugų, kurioms 
pagal 14 straipsnio 1 dalies b ir c punktus 
buvo suteikta išimtis, kaina ir šių paslaugų 
teikimo organizavimas. Per metus 
surengiamas bent vienas konsultacijų 
posėdis. Oro uostą valdanti institucija 
parengia šio posėdžio protokolą, kuris 
perduodamas Komisijai, jeigu ji pateikia 
prašymą.

Oro uostą valdanti institucija dėl šio 
reglamento taikymo organizuoja savo ir 
Oro uosto naudotojų komiteto bei 
antžeminių paslaugų įmonių konsultacijų 
procedūrą. Šiose konsultacijose, be kita ko, 
aptariama tų antžeminių paslaugų, kurioms 
pagal 14 straipsnio 1 dalies b ir c punktus 
buvo suteikta išimtis, kaina ir šių paslaugų 
teikimo organizavimas. Per metus 
surengiamas bent vienas konsultacijų 
posėdis. Darbuotojai ir profesinių sąjungų 
atstovai jų prašymu dalyvauja šiuose 
susitikimuose kaip stebėtojai. Oro uostą 
valdanti institucija parengia šio posėdžio 
protokolą, kuris perduodamas Komisijai, 
jeigu ji pateikia prašymą.

Or. en

Pakeitimas 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Siekiant atlikti 1 dalyje nurodytą 
įvertinimą, kiekvienas pareiškėjas pateikia 
audito patikrintos dviejų ankstesnių 
finansinių metų apskaitos dokumentus.

3. Siekiant atlikti 1 dalyje nurodytą 
įvertinimą, kiekvienas pareiškėjas pateikia 
audito patikrintos dviejų ankstesnių 
finansinių metų apskaitos dokumentus.
Patvirtinanti institucija nustato pateiktinų 
dokumentų formatą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi sąnaudų apskaitos ir apskaitos modeliai, ypač aviacijos sektoriuje, yra labai 
skirtingi, patvirtinančiai institucijai turėtų būti leista nustatyti pateiktinų dokumentų formatą 
siekiant palengvinti palyginamumą.
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Pakeitimas 68
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi įmonė 
įrodo, kad jos darbuotojai yra turi 
kvalifikaciją, profesinės patirties ir darbo 
stažą, būtiną veiklai, dėl kurios įmonė 
pateikė prašymą, vykdyti.

Prašymą gauti patvirtinimą pateikusi 
įmonė, laikydamasi Sąjungos mastu 
nustatytų sertifikavimo standartų, įrodo, 
kad jos darbuotojai yra turi kvalifikaciją, 
profesinės patirties ir darbo stažą, būtiną 
veiklai, dėl kurios įmonė pateikė prašymą, 
vykdyti.

Or. en

Pakeitimas 69
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai, 
atitinkami mokymo reikalavimai ir 
mokymo planas;

(d) darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai, 
atitinkami mokymo reikalavimai ir 
mokymo planas bei procedūros, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią nelaimingiems 
atsitikimams ir sužeidimams;

Or. en

Pakeitimas 70
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu sprendimas dėl mokesčių dydžio 
pagal šio straipsnio 6 dalį pateikiamas 

7. Jeigu sprendimas dėl mokesčių dydžio 
pagal šio straipsnio 6 dalį pateikiamas 
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nepriklausomai priežiūros institucijai, 
taikoma Direktyvos 2009/12/EB 6 
straipsnyje nustatyta procedūra.

nepriklausomai priežiūros institucijai, jis 
įsigalioja tik tada, kai nepriklausoma 
priežiūros institucija išnagrinėja 
klausimą. Jei nepriklausoma priežiūros 
institucija sutinka su oro uostą valdančios 
institucijos arba prireikus su centralizuotą 
infrastruktūrą valdančios institucijos 
sprendimu dėl antžeminių paslaugų 
mokesčio dydžio, mokesčius galima 
susigrąžinti nuo to laiko, kai buvo 
priimtas pradinis sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti situacijos, kai uždaviniai iškeliami tik tam, kad būtų atidėtas mokesčio 
taikymas, svarbu, kad oro uostus valdančioms institucijoms būtų leidžiama susigrąžinti 
pinigus už laiką, praėjusį nagrinėjant skundą.

Pakeitimas 71
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Atskira apskaita jau numatyta. Taigi, numatant teisinį atskyrimą būtų sudarytos sąlygos apeiti 
taikomas kolektyvines sutartis ir dėl to pablogėtų darbo sąlygos.

Pakeitimas 72
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis



AM\908197LT.doc 25/29 PE491.335v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Oro uostą valdanti institucija yra 
atsakinga už tinkamą antžeminių paslaugų 
teikimo koordinavimą jos oro uoste. Oro 
uostą valdanti institucija, veiklą vykdanti 
kaip antžeminių paslaugų teikimo 
koordinatorius, visų pirma užtikrina, kad 
antžeminių paslaugų teikėjai ir saviteikos 
veiklą vykdantys oro uosto naudotojai 
atitiktų 31 straipsnyje apibrėžtas veiklos 
oro uoste taisykles. 

1. Oro uostą valdanti institucija yra 
atsakinga už tinkamą antžeminių paslaugų 
teikimo koordinavimą jos oro uoste. Oro 
uostą valdanti institucija, veiklą vykdanti 
kaip antžeminių paslaugų teikimo 
koordinatorius, visų pirma užtikrina, kad 
antžeminių paslaugų teikėjai ir saviteikos 
veiklą vykdantys oro uosto naudotojai 
atitiktų 31 straipsnyje apibrėžtas veiklos 
oro uoste taisykles. Antžeminių paslaugų 
teikimo koordinatoriumi turėtų būti 
paskirta nepriklausoma institucija.

Or. de

Pakeitimas 73
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei tai neužtikrina būtinųjų kokybės 
standartų laikymosi, valstybės institucijai 
ar bet kokiai kitai oro uostą valdančiai 
institucijai suteikiami įgaliojimai priimti 
priemones, skirtas būtinųjų kokybės 
standartų laikymuisi užtikrinti.  Priimtos 
priemonės turi būti skaidrios, 
proporcingos ir nediskriminacinės.

Or. en

Pakeitimas 74
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Būtinieji kokybės standartai visų pirma 4. Būtinieji kokybės standartai, siekiant 
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taikomi šioms sritims: veiklos rezultatams, 
mokymui, keleivių informavimui ir 
pagalbos jiems teikimui, visų pirma, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 261/2004, taip pat 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
EB Nr. 1107/2006, bendrojo sprendimo 
priėmimo procedūrai, saugai, saugumui, 
nepaprastosios padėties priemonėms ir 
aplinkosaugai.

ypač pagerinti paslaugų keleiviams 
kokybę, visų pirma taikomi šioms sritims: 
veiklos rezultatams, mokymui, keleivių 
informavimui ir pagalbos jiems teikimui, 
visų pirma, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 261/2004, taip pat Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente EB Nr. 1107/2006, 
bendrojo sprendimo priėmimo procedūrai, 
saugai, saugumui, nepaprastosios padėties 
priemonėms ir aplinkosaugai.

Or. en

Pakeitimas 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Būtinieji kokybės standartai visų pirma 
taikomi šioms sritims: veiklos rezultatams, 
mokymui, keleivių informavimui ir 
pagalbos jiems teikimui, visų pirma, kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 261/2004, taip pat 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
EB Nr. 1107/2006, bendrojo sprendimo 
priėmimo procedūrai, saugai, saugumui, 
nepaprastosios padėties priemonėms ir 
aplinkosaugai.

4. Būtinieji kokybės standartai visų pirma 
taikomi šioms sritims: veiklos rezultatams, 
visų pirma susijusiems su bagažo ir 
įrangos pristatymo laiku ir saugiu bei 
atsakingu jų tvarkymu, mokymui, keleivių 
informavimui ir pagalbos jiems teikimui, 
visų pirma, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 261/2004, taip pat Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente EB Nr. 1107/2006, 
bendrojo sprendimo priėmimo procedūrai, 
saugai, saugumui, nepaprastosios padėties 
priemonėms ir aplinkosaugai.

Or. en

Pakeitimas 76
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Antžeminių paslaugų teikėjai gali 
sudaryti subrangos sutartis, nepažeisdami 
2, 3 ir 4 dalių nuostatų.

1. Tik antžeminių paslaugų teikėjai gali 
sudaryti subrangos sutartis, nepažeisdami 
2, 3 ir 4 dalių nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 77
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visi antžeminių paslaugų teikėjai ir 
saviteikos veiklą vykdantys oro uosto 
naudotojai, besinaudojantis vieno ar kelių 
subrangovų paslaugomis, lieka 
finansiškai atskaitingi už subrangą.

Or. nl

Pakeitimas 78
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu antžeminių paslaugų teikėjas 
pagal 7 straipsnyje nustatytą pasirinkimo 
procedūrą pateikia prašymą suteikti 
leidimą teikti antžemines paslaugas, šis 
teikėjas nurodo subrangovų, su kuriais jis 
ketina sudaryti subrangos sutartis, 
skaičių, jų vykdomą veiklą ir pavadinimą.

Išbraukta.

Or. en



PE491.335v02-00 28/29 AM\908197LT.doc

LT

Pakeitimas 79
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdamos šio reglamento taikymo ir 
laikydamosi kitų Sąjungos teisės aktų 
nuostatų, valstybės narės gali imtis 
reikiamų priemonių, kad užtikrintų 
darbuotojų teisių apsaugą.

Nepažeisdamos šio reglamento taikymo ir 
laikydamosi kitų Sąjungos teisės aktų 
nuostatų, valstybės narės be šiame 
reglamente numatytų taikomų nuostatų 
imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų 
darbuotojų teisių apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Antžeminių paslaugų padėčiai visoje Europoje būdingos nepatenkinamos socialinės sąlygos 
(pvz., darbo vietų netekimas, mažas uždarbis, karjeros perspektyvų trūkumas). Tolesnis 
išlaidų mažinimas ne tik nebus naudingas darbuotojams, bet ir turės rimtų neigiamų 
pasekmių keleiviams ir oro uostų naudotojams, nes sumažės paslaugų kokybė ir oro uosto 
paslaugų saugumas.

Pakeitimas 80
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keleivių aptarnavimas – visokeriopos 
informacijos teikimas ir pagalba, įskaitant 
aptarnavimą, pagal atitinkamus ES keleivių 
teisėms skirtus teisių aktus teikiamą 
atvykstantiems, išvykstantiems, į kitą 
orlaivį persėdantiems arba tranzitu 
vykstantiems keleiviams, įskaitant bilietų ir 
kelionės dokumentų kontrolę, bagažo 
registravimą ir jo vežimą į rūšiavimo vietą;

2. Keleivių aptarnavimas – visokeriopos 
informacijos teikimas ir pagalba, įskaitant 
aptarnavimą, pagal atitinkamus ES keleivių 
teisėms skirtus teisių aktus teikiamą 
atvykstantiems, išvykstantiems, į kitą 
orlaivį persėdantiems arba tranzitu 
vykstantiems keleiviams, įskaitant bilietų ir 
kelionės dokumentų kontrolę, bagažo 
registravimą (nustatant, kad bagažas 
priklauso atitinkamam keleiviui, pvz., 
elektroninio patikrinimo priemonėmis) ir 
jo vežimą į rūšiavimo vietą;
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Or. nl


