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Amendamentul 24
Heide Rühle

Propunere de regulament
–

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pentru piața internă și protecția 
consumatorilor recomandă Comisiei 
pentru transport și turism, competentă în 
fond, să propună respingerea propunerii 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei de deschidere totală a pieței de servicii de handling ar pune mai multă 
presiune pe prestatorii de servicii de handling care, la rândul lor, vor fi nevoiți să reducă 
costurile de personal. Aceasta va determina scăderea securității la locul de muncă, a 
siguranței, a numărului de locuri de muncă, a orelor de formare profesională și a salariilor.

Amendamentul 25
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Continuarea deschiderii graduale a 
pieței serviciilor de handling la sol, 
precum și introducerea de cerințe 
armonizate pentru prestarea de servicii de 
handling la sol pot mări eficiența și 
calitatea de ansamblu a serviciilor de 
handling la sol pentru companiile aeriene, 
precum și pentru pasageri și expeditorii de 
mărfuri. Acest lucru ar trebui să 
îmbunătățească calitatea operațiilor 
aeroportuare în ansamblu.

(5) Introducerea de cerințe armonizate 
pentru prestarea de servicii de handling la 
sol pot mări eficiența și calitatea de 
ansamblu a serviciilor de handling la sol 
pentru companiile aeriene, precum și 
pentru pasageri și expeditorii de mărfuri. 
Acest lucru ar trebui să îmbunătățească 
calitatea operațiilor aeroportuare în 
ansamblu.

Or. en
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Amendamentul 26
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Deschiderea graduală a pieței în 
temeiul Directivei 96/67/CE a produs deja
rezultate pozitive în termeni de eficiență și 
calitate sporite. Prin urmare, este adecvată 
continuarea acestui proces de deschidere 
graduală.

(8) Deschiderea graduală a pieței în 
temeiul Directivei 96/67/CE a produs 
rezultate pozitive în termeni de eficiență 
sporită, dar a însemnat și scăderea 
protecției sociale a lucrătorilor. Prin 
urmare, este adecvat să se urmărească nu 
numai eficiența, ci și calitatea și 
stabilitatea muncii.

Or. en

Amendamentul 27
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Utilizatorii aeroportului trebuie să fie 
consultați cu privire la selecția furnizorilor 
de servicii de handling la sol, deoarece 
aceștia au un interes major în calitatea și 
prețul serviciilor de handling la sol.

(14) Utilizatorii aeroportului, inclusiv 
partenerii sociali, ar trebui să fie
consultați cu privire la selecția furnizorilor 
de servicii de handling la sol, deoarece 
aceștia au un interes major în calitatea și 
prețul serviciilor de handling la sol.

Or. en

Amendamentul 28
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Nu este clar dacă statele membre pot 
solicita preluarea personalului în 
momentul schimbării furnizorului de 
servicii de handling la sol restricționate. 
Discontinuitatea personalului poate avea
un efect negativ asupra calității serviciilor 
de handling la sol. Prin urmare, este 
oportun să se clarifice normele privind 
preluarea de personal dincolo de aplicarea 
Directivei 2001/23/CE privind transferurile 
de întreprinderi și să se permită statelor 
membre să asigure condiții adecvate de 
angajare și de muncă.

(17) Nu este clar dacă statele membre pot 
solicita transferul de personal în 
momentul schimbării furnizorului de 
servicii de handling la sol restricționate. 
Discontinuitatea personalului are un efect 
negativ asupra calității serviciilor de 
handling la sol. Prin urmare, este oportun 
să se clarifice normele privind transferul
de personal dincolo de aplicarea Directivei 
2001/23/CE privind transferurile de 
întreprinderi și să se permită statelor 
membre să asigure condiții adecvate de 
angajare și de muncă.

Or. en

Amendamentul 29
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a garanta funcționarea adecvată 
și în bune condiții a operațiunilor aferente 
transportului aerian în aeroporturi, pentru a 
garanta siguranța și securitatea în incinta 
aeroportului, precum și pentru a proteja 
mediul și a asigura conformitatea cu 
dispozițiile și normele sociale aplicabile, 
furnizarea de servicii de handling la sol 
trebuie să facă obiectul unei aprobări 
corespunzătoare. Având în vedere faptul 
că, în prezent, există sisteme pentru 
aprobarea prestării de servicii de handling 
la sol în majoritatea statelor membre, dar 
că acestea diferă considerabil, trebuie 
introdus un sistem armonizat de aprobare.

(18) Pentru a garanta funcționarea adecvată 
și în bune condiții a operațiunilor aferente 
transportului aerian în aeroporturi, pentru a 
garanta siguranța și securitatea în incinta 
aeroportului, precum și pentru a proteja 
mediul și a asigura conformitatea cu 
dispozițiile și normele sociale aplicabile și 
cu contractele colective reprezentative, 
furnizarea de servicii de handling la sol ar 
trebui să facă obiectul unei aprobări 
corespunzătoare. Având în vedere faptul 
că, în prezent, există sisteme pentru 
aprobarea prestării de servicii de handling 
la sol în majoritatea statelor membre, dar 
că acestea diferă considerabil, trebuie 
introdus un sistem armonizat de aprobare.

Or. en
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Amendamentul 30
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Organismul de administrare a 
aeroportului poate presta, de asemenea, 
servicii de handling la sol. Deoarece, în 
același timp, prin deciziile sale, 
organismul de administrare a 
aeroportului poate exercita o influență 
considerabilă asupra concurenței dintre 
furnizorii de servicii de handling la sol, 
aeroporturilor ar trebui să li se solicite să 
își păstreze serviciile de handling la sol în 
cadrul unei entități juridice separate de 
entitatea juridică pentru administrarea 
infrastructurii.

(23) Organismul de administrare a 
aeroportului poate presta, de asemenea, 
servicii de handling la sol.

Or. en

Amendamentul 31
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Aeroporturile ar trebui să 
implementeze indicatori-cheie de 
performanță pentru a determina modul în 
care funcționează serviciile de handling la 
sol, contribuind la o mai mare eficiență și, 
în cele din urmă, la servicii rapide și de 
calitate pentru pasageri.

Or. en
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Amendamentul 32
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 27b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) Dat fiind faptul că unul din 
obiectivele-cheie ale serviciilor de 
handling la sol în aeroporturile europene 
este îmbunătățirea calității serviciilor de 
handling în beneficiul consumatorilor și 
al companiilor aeriene, prezentul 
regulament ar trebui în mod special să 
contribuie la îmbunătățirea calității în 
ceea ce privește handlingul bagajelor, de 
exemplu prin stabilirea unor norme 
minime de calitate privind timpul de 
așteptare pentru primirea bagajelor.

Or. en

Amendamentul 33
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Într-un sector cu utilizare intensivă a 
forței de muncă astfel cum este handlingul 
la sol, dezvoltarea și instruirea continuă a 
personalului au un impact puternic asupra 
calității serviciilor. Prin urmare, trebuie 
stabilite cerințe minime de instruire pentru 
a garanta calitatea operațiunilor în termeni 
de fiabilitate, reziliență, siguranță și 
securitate și pentru a crea condiții 
echitabile de concurență pentru toți 
operatorii.

(28) Într-un sector cu utilizare intensivă a 
forței de muncă astfel cum este handlingul 
la sol, dezvoltarea și instruirea continuă a 
personalului au un impact puternic asupra 
calității și siguranței serviciilor. Prin 
urmare, trebuie stabilite cele mai bune 
cerințe de instruire pentru a garanta 
calitatea operațiunilor în termeni de 
fiabilitate, reziliență, siguranță și securitate 
și pentru a crea condiții echitabile de 
concurență pentru toți operatorii.

Or. en
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Amendamentul 34
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Subcontractarea conduce la o creștere 
a flexibilității pentru furnizorii de servicii 
de handling la sol. Cu toate acestea, 
subcontractarea și subcontractarea în 
cascadă pot, de asemenea, să genereze 
constrângeri privind capacitatea și să 
afecteze în mod negativ siguranța și 
securitatea. În consecință, subcontractarea 
trebuie limitată, iar normele care o 
reglementează trebuie clarificate.

(29) Subcontractarea conduce la o creștere 
a flexibilității pentru furnizorii de servicii 
de handling la sol. Cu toate acestea, 
subcontractarea și subcontractarea în 
cascadă pot, de asemenea, să genereze 
constrângeri privind capacitatea și să 
afecteze în mod negativ siguranța și 
securitatea. În consecință, subcontractarea 
trebuie strict limitată, iar normele care o 
reglementează trebuie clarificate.

Or. en

Amendamentul 35
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Subcontractarea conduce la o creștere 
a flexibilității pentru furnizorii de servicii 
de handling la sol. Cu toate acestea, 
subcontractarea și subcontractarea în 
cascadă pot, de asemenea, să genereze 
constrângeri privind capacitatea și să 
afecteze în mod negativ siguranța și 
securitatea. În consecință, subcontractarea 
trebuie limitată, iar normele care o 
reglementează trebuie clarificate.

(29) Subcontractarea poate conduce la o 
creștere a flexibilității pentru furnizorii de 
servicii de handling la sol. Cu toate 
acestea, subcontractarea și subcontractarea 
în cascadă pot, de asemenea, să genereze 
constrângeri privind capacitatea și să 
afecteze în mod negativ siguranța și 
securitatea. În consecință, subcontractarea 
trebuie limitată, iar normele care o 
reglementează trebuie clarificate.
Subcontractarea nu trebuie niciodată să 
ducă la înrăutățirea condițiilor de muncă, 
a siguranței și securității.

Or. en
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Amendamentul 36
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Dat fiind faptul că, de exemplu, 
munca în sectorul serviciilor de handling 
al bagajelor comportă riscul de uzură al 
lucrătorilor în cauză într-un stadiu 
timpuriu al vieții lor profesionale, 
prezentul regulament oferă statelor 
membre posibilitatea de a introduce 
legislație națională pentru îmbunătățirea 
acestei situații.

Or. en

Amendamentul 37
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 31b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31b) Deoarece persoanele cu handicap 
cunosc adesea probleme în utilizarea 
căilor legale de atac la dispoziția lor, 
prezentul regulament respectă dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor cu mobilitate 
redusă atunci când călătoresc cu avionul. 

Or. en

Amendamentul 38
Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Considerentul 31c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31c) Chiar dacă drepturile persoanelor 
cu handicap și ale persoanelor cu 
mobilitate redusă atunci când călătoresc 
cu avionul sunt reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006, 
prezentul regulament încurajează o 
convergență mai bună între, pe de o parte, 
furnizorii de asistență persoanelor cu 
handicap sau persoanelor cu mobilitate 
redusă și, pe de altă parte, persoanele care 
manipulează echipamentul de ajutor al 
călătorilor, inclusiv dispozitivele medicale.

Or. en

Amendamentul 39
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare dintre aeroporturile în cauză 
constituie un comitet al reprezentanților 
utilizatorilor aeroportului sau al 
organizațiilor reprezentând utilizatorii 
aeroportului („Comitetul utilizatorilor 
aeroportului”).

(1) Fiecare dintre aeroporturile în cauză 
constituie un comitet al reprezentanților 
utilizatorilor aeroportului sau al 
organizațiilor reprezentând utilizatorii 
aeroportului, precum și reprezentanții 
personalului și ai sindicatelor („Comitetul 
utilizatorilor aeroportului”).

Or. en

Amendamentul 40
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre nu pot 
limita numărul la mai puțin de doi furnizori 
pentru fiecare categorie de servicii de 
handling la sol sau, pentru aeroporturile 
cu un volum anual de trafic mai mare de 
5 milioane de pasageri sau 100 000 de 
tone de mărfuri cel puțin în ultimii trei 
ani, la mai puțin de trei furnizori pentru 
fiecare categorie de servicii de handling la 
sol.

Cu toate acestea, statele membre nu pot 
limita numărul la mai puțin de doi furnizori 
pentru fiecare categorie de servicii de 
handling la sol.

Or. en

Amendamentul 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre nu pot 
limita numărul la mai puțin de doi furnizori 
pentru fiecare categorie de servicii de 
handling la sol sau, pentru aeroporturile cu 
un volum anual de trafic mai mare de 5 
milioane de pasageri sau 100 000 de tone 
de mărfuri cel puțin în ultimii trei ani, la 
mai puțin de trei furnizori pentru fiecare 
categorie de servicii de handling la sol.

Cu toate acestea, statele membre nu pot 
limita numărul la mai puțin de doi 
furnizori, cu condiția să fie selectați pe 
baza unor criterii pertinente, obiective, 
transparente și nediscriminatorii, pentru 
fiecare categorie de servicii de handling la 
sol sau, pentru aeroporturile cu un volum 
anual de trafic mai mare de 5 milioane de 
pasageri sau 100 000 de tone de mărfuri cel 
puțin în ultimii trei ani, la mai puțin de trei 
furnizori pentru fiecare categorie de 
servicii de handling la sol.

Or. en

Amendamentul 42
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre nu pot 
limita numărul la mai puțin de doi furnizori 
pentru fiecare categorie de servicii de 
handling la sol sau, pentru aeroporturile cu 
un volum anual de trafic mai mare de 5 
milioane de pasageri sau 100 000 de tone 
de mărfuri cel puțin în ultimii trei ani, la 
mai puțin de trei furnizori pentru fiecare 
categorie de servicii de handling la sol.

Cu toate acestea, statele membre nu pot 
limita numărul:

- la mai puțin de doi furnizori pentru 
fiecare categorie de servicii de handling la 
sol sau;
- trei furnizori de servicii de handling la sol 
pentru aeroporturile al căror volum anual 
de trafic este mai mare de 5 milioane de 
pasageri sau 100 000 de tone de mărfuri cel 
puțin în ultimii trei ani sau;
- la mai puțin de patru furnizori pentru 
fiecare categorie de servicii de handling la 
sol pentru aeroporturile al căror volum 
anual de trafic este mai mare de 15 
milioane de pasageri sau 150 000 de tone 
de mărfuri cel puțin în ultimii trei ani. 

Or. en

Amendamentul 43
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care numărul de furnizori 
autorizați este limitat în conformitate cu 
alineatul (2), statele membre nu pot 
împiedica un utilizator al aeroportului, 
indiferent de partea aeroportului care îi este 
alocată, să aibă, cu privire la fiecare 
categorie de servicii de handling la sol 
supusă restricției, posibilitatea unei alegeri 

(4) În cazul în care numărul de furnizori 
autorizați este limitat în conformitate cu 
alineatul (2), statele membre nu pot 
împiedica un utilizator al aeroportului, 
indiferent de partea aeroportului care îi este 
alocată, să aibă, cu privire la fiecare 
categorie de servicii de handling la sol 
supusă restricției, posibilitatea unei alegeri 



AM\908197RO.doc 13/29 PE491.335v02-00

RO

eficiente, în condițiile stabilite la alineatele 
(2) și (3), între cel puțin:

eficiente, în condițiile stabilite la alineatele 
(2) și (3), cel puțin:

Or. en

Amendamentul 44
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- doi furnizori de servicii de handling la 
sol, sau

- doi furnizori de servicii de handling la 
sol.

Or. en

Amendamentul 45
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- doi furnizori de servicii de handling la 
sol, sau

- doi furnizori de servicii de handling la 
sol.

Or. en

Amendamentul 46
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- trei furnizori de servicii de handling la 
sol pentru aeroporturile al căror volum 
anual de trafic este mai mare de 5 

eliminat
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milioane de pasageri sau 100 000 de tone 
de mărfuri cel puțin în ultimii trei ani.

Or. en

Amendamentul 47
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- trei furnizori de servicii de handling la 
sol pentru aeroporturile al căror volum 
anual de trafic este mai mare de 5 
milioane de pasageri sau 100 000 de tone 
de mărfuri cel puțin în ultimii trei ani.

eliminat

Or. en

Amendamentul 48
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- trei furnizori de servicii de handling la sol 
pentru aeroporturile al căror volum anual 
de trafic este mai mare de 5 milioane de 
pasageri sau 100 000 de tone de mărfuri cel 
puțin în ultimii trei ani.

- trei furnizori de servicii de handling la sol 
pentru aeroporturile al căror volum anual 
de trafic este mai mare de 5 milioane de 
pasageri sau 100 000 de tone de mărfuri cel 
puțin în ultimii trei ani sau

Or. en

Amendamentul 49
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – liniuța 4a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- patru furnizori de servicii de handling la 
sol pentru aeroporturile al căror volum 
anual de trafic este mai mare de 15 
milioane de pasageri sau 150 000 de tone 
de mărfuri cel puțin în ultimii trei ani.

Or. en

Amendamentul 50
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) candidatul își demonstrează capacitatea 
și se angajează în scris să aplice dispozițiile 
și normele relevante, inclusiv textele 
legislative aplicabile privind dreptul 
muncii, contractele colective aplicabile, 
normele de conduită în aeroport și cerințele 
de calitate în aeroport.

(b) candidatul își demonstrează capacitatea 
și se angajează în scris să aplice dispozițiile 
și normele relevante, inclusiv textele 
legislative aplicabile privind dreptul 
muncii, contractele colective 
reprezentative aplicabile, normele de 
conduită în aeroport și cerințele de calitate 
în aeroport.

Or. en

Amendamentul 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nivelul calității operațiunilor, astfel 
cum sunt evaluate pe baza unui program de 
zbor reprezentativ, inclusiv, dacă este 
cazul, utilizarea eficientă a personalului și 
a echipamentelor, ultima acceptare a 
bagajelor și a mărfurilor, termenele de 

(b) nivelul calității operațiunilor, astfel 
cum sunt evaluate pe baza unui program de 
zbor reprezentativ, inclusiv, dacă este 
cazul, utilizarea eficientă a personalului și 
a echipamentelor, ultima acceptare a 
bagajelor și a mărfurilor, termenele de 
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livrare pentru bagaje și mărfuri și timpii 
maximi de rotație;

livrare pentru bagaje și mărfuri, 
capacitatea de a asigura handlingul sigur 
și responsabil al bagajelor și 
echipamentelor și timpii maximi de 
rotație;

Or. en

Amendamentul 52
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) adecvația resurselor umane în ceea ce 
privește experiența lucrătorilor și adecvația 
programului de formare/calificare;

(d) adecvația resurselor umane în ceea ce 
privește experiența lucrătorilor și adecvația 
programului de formare/calificare;
adecvația locurilor de muncă și a 
condițiilor de muncă (protecția condițiilor 
sociale pentru personalul transferat și 
angajamentul de a aplica contractele 
colective de muncă reprezentative) 

Or. en

Amendamentul 53
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) adecvația resurselor umane în ceea ce 
privește experiența lucrătorilor și adecvația 
programului de formare/calificare;

(d) adecvația resurselor umane în ceea ce 
privește experiența și fiabilitatea 
lucrătorilor și adecvația programului de 
formare/calificare;

Or. nl
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Amendamentul 54
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) performanța inovatoare.

Or. nl

Amendamentul 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) asigurarea unor condiții echitabile 
lucrătorilor prestatorului, în special în 
ceea ce privește remunerația și condițiile 
de muncă

Or. en

Amendamentul 56
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care un prestator de servicii 
de handling la sol își încetează activitatea 
înainte de terminarea perioadei pentru care 
este autorizat, prestatorul este înlocuit pe 
baza procedurii de selecție descrise în 
articolele 7, 8, 9 și în prezentul articol. 
Orice prestator care își încetează activitatea 
informează autoritatea pentru licitație 
relevantă cu privire la intenția sa de a-și 

(4) În cazul în care un prestator de servicii 
de handling la sol își încetează activitatea 
înainte de terminarea perioadei pentru care 
este autorizat, prestatorul este înlocuit pe 
baza procedurii de selecție descrise în 
articolele 7, 8, 9 și în prezentul articol. 
Orice prestator care își încetează activitatea 
informează autoritatea pentru licitație 
relevantă cu privire la intenția sa de a-și 
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înceta activitatea cu suficient timp în 
prealabil și cu cel puțin șase luni înainte de 
a părăsi aeroportul. Pot fi impuse sancțiuni 
financiare prestatorului în cazul în care 
acesta nu informează autoritatea pentru 
licitație cu suficient timp în prealabil, cu 
excepția cazului în care prestatorul poate 
demonstra forța majoră.

înceta activitatea cu suficient timp în 
prealabil și cu cel puțin șase luni înainte de 
a părăsi aeroportul. Pot fi impuse sancțiuni 
financiare prestatorului în cazul în care 
acesta nu informează autoritatea pentru 
licitație cu cel puțin șase luni în prealabil, 
cu excepția cazului în care prestatorul 
poate demonstra forța majoră.

Or. en

Amendamentul 57
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menținerea drepturilor angajaților în cazul 
transferului de personal pentru serviciile 
supuse restricțiilor privind accesul pe 
piață

Menținerea drepturilor angajaților în cazul 
transferului de personal  

Or. en

Amendamentul 58
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică numai 
serviciilor de handling la sol pentru care 
statul membru în cauză are un număr 
limitat de furnizori în conformitate cu 
articolul 6 sau 14.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 59
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul articol se aplică numai 
serviciilor de handling la sol pentru care 
statul membru în cauză are un număr 
limitat de furnizori în conformitate cu 
articolul 6 sau 14.

eliminat

Or. en

Amendamentul 60
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, în urma procedurii de 
selecție prevăzută la articolele 7-10, un 
prestator de servicii de handling la sol 
menționat la alineatul (1) își pierde 
autorizația de a presta serviciile, statele 
membre pot solicita prestatorului 
(furnizorilor) de servicii de handling la sol 
care prestează ulterior serviciile respective 
să acorde personalului angajat anterior 
pentru prestarea serviciilor drepturile de 
care ar fi beneficiat în cazul unui transfer 
în sensul Directivei 2001/23/CE a 
Consiliului.

(2) În cazul în care, în urma procedurii de 
selecție prevăzute la articolele 7-10, un 
furnizor de servicii de handling la sol 
menționat la alineatul (1) își pierde 
autorizația de a presta serviciile, statele 
membre solicită furnizorului (furnizorilor) 
de servicii de handling la sol care prestează 
ulterior serviciile respective să acorde 
personalului angajat anterior pentru 
prestarea serviciilor drepturile de care ar fi 
beneficiat în cazul unui transfer în sensul 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 61
Cornelis de Jong
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă un furnizor de servicii de 
handling la sol încetează prestarea acestor 
servicii către un utilizator al aeroportului, 
ele reprezentând o parte semnificativă a 
activităților de handling la sol ale acestui 
furnizor în cazurile care nu sunt prevăzute 
la alineatul (2) sau dacă un utilizator al 
aeroportului care recurge la handling 
propriu decide să nu mai facă handling 
propriu, statele membre pot solicita
furnizorului sau furnizorilor de servicii de 
handling la sol sau utilizatorului 
aeroportului care recurge la handling 
propriu și care prestează ulterior aceste 
servicii de handling la sol să acorde 
personalului care presta anterior aceste 
servicii drepturile de care ar fi beneficiat 
dacă ar fi avut loc un transfer în înțelesul 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului.

(6) Dacă un furnizor de servicii de 
handling la sol încetează prestarea acestor 
servicii către un utilizator al aeroportului, 
ele reprezentând o parte semnificativă a 
activităților de handling la sol ale acestui 
furnizor în cazurile care nu sunt prevăzute 
la alineatul (2) sau dacă un utilizator al 
aeroportului care recurge la handling 
propriu decide să nu mai facă handling 
propriu, statele membre solicită
furnizorului sau furnizorilor de servicii de 
handling la sol sau utilizatorului 
aeroportului care recurge la handling 
propriu și care prestează ulterior aceste 
servicii de handling la sol să acorde 
personalului care presta anterior aceste 
servicii drepturile de care ar fi beneficiat 
dacă ar fi avut loc un transfer în înțelesul 
Directivei 2001/23/CE a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 62
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre limitează cerința de la 
alineatul (6) la angajații furnizorului 
anterior care sunt implicați în prestarea de 
servicii de handling la sol pe care 
furnizorul anterior nu le mai prestează, și 
care acceptă pe bază voluntară să fie 
preluați de noul sau noii furnizori sau de 
utilizatorul aeroportului care recurge la 
handling propriu.

(7) Statele membre limitează cerința de la 
alineatul (6) la angajații furnizorului 
anterior care sunt implicați în prestarea de 
servicii de handling la sol pe care 
furnizorul anterior nu le mai prestează, și 
care acceptă să fie preluați de noul sau noii 
furnizori sau de utilizatorul aeroportului 
care recurge la handling propriu.

Or. en
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Amendamentul 63
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă pentru un aeroport, anumite 
constrângeri privind capacitatea sau 
spațiul disponibil, care apar în special din 
cauza aglomerației și a procentului de 
utilizare a spațiului, fac imposibilă 
deschiderea pieței și/sau implementarea 
handlingului propriu în măsura prevăzută 
de prezentul regulament, statul membru în 
cauză poate decide:

(1) Dacă pentru un aeroport, capacitatea 
sau spațiul disponibil sunt limitate într-o 
măsură care face imposibilă deschiderea 
pieței și/sau implementarea handlingului 
propriu în măsura prevăzută de prezentul 
regulament, statul membru în cauză poate 
decide:

Or. en

Amendamentul 64
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să limiteze la unul sau doi furnizori 
una sau mai multe categorii de servicii de 
handling la sol menționate la articolul 6 
alineatul (2) pentru aeroporturile al căror 
volum anual de trafic depășește 5 milioane 
de pasageri sau 100 000 de tone de 
mărfuri; în cazul unei limitări la doi 
furnizori se aplică articolul 6 alineatul (3);

(c) pentru a limita la trei furnizori una sau 
mai multe dintre categoriile de servicii de 
handling la sol menționate la articolul 6 
alineatul (2) pentru aeroporturile al căror 
volum anual de trafic depășește 5 milioane 
de pasageri sau de 100 000 de tone de 
mărfuri, se aplică articolul 6 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 65
Adam Bielan
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru a limita la trei furnizori una 
sau mai multe dintre categoriile de 
servicii de handling la sol menționate la 
articolul 6 alineatul (2) pentru 
aeroporturile al căror volum anual de 
trafic depășește 15 milioane de pasageri 
sau de 150 000 de tone de mărfuri, se 
aplică articolul 6 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 66
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismul de administrare a aeroportului 
organizează o procedură de consultare cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament între acesta, Comitetul 
utilizatorilor aeroportului și întreprinderile 
care furnizează servicii de handling la sol. 
Consultarea include, inter alia, prețul 
serviciilor de handling la sol pentru care a 
fost acordată o exceptare în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (1) literele (b) și 
(c) și organizarea prestării acestor servicii. 
O reuniune de consultare se organizează 
cel puțin o dată pe an. Organismul de 
administrare a aeroportului redactează un 
proces-verbal al reuniunii pe care îl trimite 
Comisiei, la cererea acesteia.

Organismul de administrare a aeroportului 
organizează o procedură de consultare cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament între acesta, Comitetul 
utilizatorilor aeroportului și întreprinderile 
care furnizează servicii de handling la sol. 
Consultarea include, inter alia, prețul 
serviciilor de handling la sol pentru care a 
fost acordată o exceptare în conformitate 
cu articolul 14 alineatul (1) literele (b) și 
(c) și organizarea prestării acestor servicii. 
O reuniune de consultare se organizează 
cel puțin o dată pe an. Reprezentanții 
personalului și ai sindicatelor participă, la 
cererea lor, la aceste întâlniri, în calitate 
de observatori. Organismul de administrare 
a aeroportului redactează un proces-verbal 
al reuniunii pe care îl trimite Comisiei, la 
cererea acesteia.

Or. en
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Amendamentul 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul evaluării menționate la 
alineatul (1), fiecare solicitant își prezintă 
conturile auditate pentru ultimele două
exerciții financiare.

(3) În scopul evaluării menționate la 
alineatul (1), fiecare solicitant își prezintă 
conturile auditate pentru ultimele două 
exerciții financiare. Autoritatea de 
autorizare stabilește formatul 
documentației care trebuie prezentată.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că există contabilități ale costurilor și modele de contabilitate foarte 
diferite, în special în sectorul aviației, autoritatea de autorizare ar trebui să poată să 
stabilească formatul documentației care trebuie prezentată pentru a facilita comparația.

Amendamentul 68
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O întreprindere care solicită o aprobare 
trebuie să demonstreze că angajații săi au 
calificarea, experiența profesională și 
vechimea în muncă necesare pentru 
desfășurarea activităților pentru care 
solicită aprobarea.

O întreprindere care solicită o aprobare 
trebuie să demonstreze, în conformitate cu 
standardele de certificare stabilite pe 
scară largă în Uniune, că angajații săi au 
calificarea, experiența profesională și 
vechimea în muncă necesare pentru 
desfășurarea activităților pentru care 
solicită aprobarea.

Or. en
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Amendamentul 69
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cerințele privind calificarea 
personalului, precum și cerințele 
corespunzătoare privind instruirea și planul 
de pregătire;

(d) cerințele privind calificarea 
personalului, cerințele corespunzătoare 
privind instruirea și planul de pregătire, 
precum și prevenirea accidentelor și 
rănirilor.

Or. en

Amendamentul 70
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care o decizie referitoare la 
cuantumul unei taxe este adusă în atenția 
autorității independente de supraveghere, 
în conformitate cu alineatul (6) din 
prezentul articol, atunci se aplică 
procedura prevăzută la articolul 6 din 
Directiva 2009/12/CE.

(7) În cazul în care o decizie referitoare la 
cuantumul taxelor de handling la sol este 
adusă în atenția autorității independente de 
supraveghere în conformitate cu alineatul 
(6) din prezentul articol, aceasta nu 
produce efecte înainte ca autoritatea 
independentă să fi examinat chestiunea.
În cazul în care autoritatea independentă 
de supraveghere este de acord cu decizia 
luată de organismul de administrare a 
aeroportului sau, atunci când este cazul, 
de organismul de administrare al 
infrastructurii centralizate, în legătură cu 
cuantumul taxelor de handling la sol, 
taxele pot fi recuperate începând cu 
momentul deciziei inițiale.

Or. en

Justificare

Pentru a evita situația în care se depun reclamații numai în ideea de a amâna aplicarea unei 



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

RO

taxe, este important să se acorde autorităților aeroportului posibilitatea de a recupera taxele 
corespunzătoare perioadei scurse de la depunerea reclamației.

Amendamentul 71
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. nl

Justificare

Contabilitatea separată există deja. În plus, separarea juridică ar permite eludarea 
acordurilor colective aplicabile și ar putea duce la deteriorarea condițiilor de muncă.

Amendamentul 72
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul de administrare a 
aeroportului este responsabil cu 
coordonarea adecvată a serviciilor de 
handling la sol în aeroport. În calitate de 
coordonator la sol, organismul de 
administrare a aeroportului se asigură, în 
special, că operațiunile furnizorilor de 
servicii de handling la sol și ale 
utilizatorilor aeroportului care recurg la 
handling propriu respectă normele de 
conduită în aeroport astfel cum sunt 
definite la articolul 31. 

(1) Organismul de administrare a 
aeroportului este responsabil cu 
coordonarea adecvată a serviciilor de 
handling la sol în aeroport. În calitate de 
coordonator la sol, organismul de 
administrare a aeroportului se asigură, în 
special, că operațiunile furnizorilor de 
servicii de handling la sol și ale 
utilizatorilor aeroportului care recurg la 
handling propriu respectă normele de 
conduită în aeroport astfel cum sunt 
definite la articolul 31. Ar trebui desemnat 
un organism independent cu calitatea de 
coordonator la sol.

Or. de
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Amendamentul 73
Antonyia Parvanova

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă aceasta nu asigură respectarea 
standardelor minime de calitate, 
autoritatea publică sau orice alt organism 
de conducere al aeroportului sunt 
împuternicite să adopte măsuri de punere 
în aplicare a standardelor minime de 
calitate. Măsurile adoptate trebuie să fie 
transparente, obiective și 
nediscriminatorii.

Or. en

Amendamentul 74
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Standardele minime de calitate acoperă, 
în special, următoarele domenii: 
performanța operațională, instruirea, 
informarea și asistența pasagerilor, în 
special în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 261/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
procesul decizional în colaborare, 
siguranță, securitate, măsuri de intervenție 
în caz de urgență și mediu.

(4) În scopul de a extinde serviciile pentru 
pasageri, standardele minime de calitate 
acoperă, în special, următoarele domenii:
performanța operațională, instruirea, 
informarea și asistența pasagerilor, în 
special în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 261/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
procesul decizional în colaborare, 
siguranță, securitate, măsuri de intervenție 
în caz de urgență și mediu.

Or. en
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Amendamentul 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Standardele minime de calitate acoperă, 
în special, următoarele domenii: 
performanța operațională, instruirea, 
informarea și asistența pasagerilor, în 
special în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 261/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
procesul decizional în colaborare, 
siguranță, securitate, măsuri de intervenție 
în caz de urgență și mediu.

(4) Standardele minime de calitate acoperă, 
în special, următoarele domenii: 
performanța operațională, în special în 
ceea ce privește termenele de livrare și 
handlingul sigur și responsabil al 
bagajelor și echipamentelor, instruirea, 
informarea și asistența pasagerilor, în 
special în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 261/2004 al Parlamentului 
European și al Consiliului și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului, 
procesul decizional în colaborare, 
siguranță, securitate, măsuri de intervenție 
în caz de urgență și mediu.

Or. en

Amendamentul 76
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere alineatelor (2), 
(3) și (4), furnizorii de servicii de handling 
la sol pot încheia contracte de 
subcontractare.

(1) Fără a aduce atingere alineatelor (2), 
(3) și (4), doar furnizorii de servicii de 
handling la sol pot încheia contracte de 
subcontractare.

Or. en

Amendamentul 77
Toine Manders
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Orice furnizor de servicii de handling 
la sol și utilizator al aeroportului care 
recurge la handling propriu care folosește 
unul sau mai mulți subcontractori 
rămâne responsabil din punct de vedere 
financiar pentru subcontractare.

Or. nl

Amendamentul 78
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care un prestator de 
servicii de handling la sol solicită o 
autorizație de prestare de servicii de 
handling la sol conform procedurii de 
selecție prevăzute la articolul 7, acesta 
indică numărul, activitățile și denumirile 
subcontractanților pe care intenționează 
să îi utilizeze.

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără să aducă atingere aplicării prezentului 
regulament și sub rezerva celorlalte 
dispoziții ale dreptului Uniunii, statele 

Fără să aducă atingere aplicării prezentului 
regulament și sub rezerva celorlalte 
dispoziții ale dreptului Uniunii, statele 
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membre pot lua măsurile necesare pentru a 
asigura protecția drepturilor lucrătorilor.

membre iau măsurile necesare pentru a 
asigura protecția drepturilor lucrătorilor, 
dincolo de aplicarea dispozițiilor stabilite
în prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Situația în sectorul handlingului la sol se caracterizează în întreaga Europă prin condiții 
sociale nesatisfăcătoare (de exemplu, pierderea de locuri de muncă, salarii mici, lipsa de 
perspective profesionale). Reducerile de costuri suplimentare nu numai că nu sunt în interesul 
angajaților, dar pot, de asemenea, avea consecințe negative pentru pasageri și utilizatorii de 
aeroporturi, sub forma unor servicii de calitate redusă și scăderea siguranței serviciilor din 
aeroporturi.

Amendamentul 80
Toine Manders

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Handlingul pasagerilor cuprinde orice 
tip de informare și de asistență – inclusiv 
cele prevăzute în cadrul legislației UE 
relevante privind drepturile pasagerilor –
pentru pasagerii care sosesc, pleacă, sunt 
transferați sau se află în tranzit, inclusiv 
verificarea biletelor și documentelor de 
călătorie, înregistrarea bagajelor și 
transportarea lor la zona de sortare.

2. Handlingul pasagerilor cuprinde orice 
tip de informare și de asistență – inclusiv 
cele prevăzute în cadrul legislației UE 
relevante privind drepturile pasagerilor –
pentru pasagerii care sosesc, pleacă, sunt 
transferați sau se află în tranzit, inclusiv 
verificarea biletelor și documentelor de 
călătorie, înregistrarea bagajelor, stabilirea 
că bagajul aparține pasagerului în cauză, 
de exemplu cu ajutorul verificării 
electronice, și transportarea lor la zona de 
sortare.
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