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Ändringsförslag 24
Heide Rühle

Förslag till förordning
–

Kommissionens förslag Förslag om förkastande

Utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd uppmanar utskottet för 
transport och turism att som ansvarigt 
utskott föreslå att kommissionens förslag 
förkastas.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om ett brett öppnande av marknaden för marktjänster skulle öka 
trycket på företagen, som i sin tur skulle tvingas att sänka personalkostnaderna. Detta skulle 
leda till en negativ inverkan på säkerheten, anställningsförhållandena, utbildningen och 
lönerna.

Ändringsförslag 25
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Fortsatt gradvis öppnande av 
marknaden för marktjänster och
införandet av harmoniserade krav för 
tillhandahållande av marktjänster ökar 
sannolikt effektiviteten och kvaliteten på 
marktjänster för flygbolag såväl som för 
passagerare och speditörer. Detta bör 
förbättra kvaliteten på flygplatsernas 
övergripande verksamhet.

(5) Införandet av harmoniserade krav för 
tillhandahållande av marktjänster ökar 
sannolikt effektiviteten och kvaliteten på 
marktjänster för flygbolag såväl som för 
passagerare och speditörer. Detta bör 
förbättra kvaliteten på flygplatsernas 
övergripande verksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 26
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Gradvis öppnande av marknaden enligt 
direktiv 96/67/EG har redan gett positiva
resultat i fråga om förbättrad effektivitet 
och kvalitet. Det är därför lämpligt att 
fortsätta med vidare gradvis öppnande.

(8) Gradvis öppnande av marknaden enligt 
direktiv 96/67/EG har gett positiva resultat 
i fråga om förbättrad effektivitet men ett 
försämrat socialt skydd för de anställda. 
Det är därför lämpligt att inte bara 
eftersträva effektivitet utan även goda 
arbetsförhållanden och stabilitet. 

Or. en

Ändringsförslag 27
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Flygplatsanvändare bör rådfrågas i 
valet av tjänsteleverantörer eftersom de har 
ett stort intresse av kvaliteten och priset på 
marktjänster.

(14) Flygplatsanvändare, inklusive 
arbetsmarknadens parter, bör rådfrågas i 
valet av tjänsteleverantörer eftersom de har 
ett stort intresse av kvaliteten och priset på 
marktjänster.

Or. en

Ändringsförslag 28
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva övertagande av 

(17) Tvetydighet råder om huruvida 
medlemsstater kan kräva överförande av 
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personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal kan ha en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför lämpligt att klargöra 
bestämmelserna för övertagande av 
personal utöver tillämpningen av 
direktiv 2001/23/EG om överlåtelse av 
företag så att medlemsstaterna har 
möjlighet att garantera lämpliga 
anställnings- och arbetsvillkor.

personal vid byte av leverantör av 
marktjänster med begränsat tillträde. Hög 
omsättning av personal har en skadlig 
effekt på marktjänsternas kvalitet. Det är 
därför lämpligt att klargöra 
bestämmelserna för överförande av 
personal utöver tillämpningen av 
direktiv 2001/23/EG om överlåtelse av 
företag så att medlemsstaterna har 
möjlighet att garantera lämpliga 
anställnings- och arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 29
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att 
flygtransportverksamheten på flygplatser 
fungerar korrekt och smidigt, garantera 
säkerheten på flygplatsområdet såväl som 
för att skydda miljön och garantera 
överensstämmelse med tillämpbara sociala 
bestämmelser, bör tillhandahållande av 
marktjänster bli föremål för ett lämpligt 
godkännande. Med hänsyn till att system 
för godkännande av tillhandahållande av 
marktjänster redan finns i majoriteten av 
medlemsländerna men att dessa system 
skiljer sig mycket från varandra, bör ett 
harmoniserat system införas.

(18) För att säkerställa att 
flygtransportverksamheten på flygplatser 
fungerar korrekt och smidigt, garantera 
säkerheten på flygplatsområdet såväl som 
för att skydda miljön och garantera 
överensstämmelse med tillämpbara sociala 
bestämmelser och representativa 
kollektivavtal, bör tillhandahållande av 
marktjänster bli föremål för ett lämpligt 
godkännande. Med hänsyn till att system 
för godkännande av tillhandahållande av 
marktjänster redan finns i majoriteten av 
medlemsländerna men att dessa system 
skiljer sig mycket från varandra, bör ett 
harmoniserat system införas.

Or. en

Ändringsförslag 30
Cornelis de Jong
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Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Flygplatsens ledningsenhet kan också 
tillhandahålla ett eget utbud av 
marktjänster. Flygplatsens ledningsenhet 
kan också genom sina beslut utöva ett 
betydande inflytande på konkurrensen 
mellan tjänsteleverantörerna. Därför är 
det absolut nödvändigt att flygplatserna 
rättsligt åtskiljer tillhandahållandet av 
marktjänster i en juridisk enhet som är 
åtskild från förvaltningen av 
infrastrukturen.

(23) Flygplatsens ledningsenhet kan också 
tillhandahålla ett eget utbud av 
marktjänster.

Or. en

Ändringsförslag 31
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Flygplatserna bör åläggas att införa 
nyckelindikatorer som visar hur 
marktjänsterna fungerar, då detta skulle 
leda till bättre effektivitet och i slutändan 
snabba och bra tjänster för passagerarna.

Or. en

Ändringsförslag 32
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) Eftersom ett av huvudmålen med 
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marktjänster vid europeiska flygplatser är 
att förbättra kvaliteten till förmån för 
kunderna och flygbolagen, bör denna 
förordning särskilt utnyttjas för att 
förbättra bagagehanteringen, till exempel 
genom att inkludera kvalitetsstandarder 
för den tid man behöver vänta på bagaget.

Or. en

Ändringsförslag 33
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten. Minimikrav på
utbildning bör därför fastställas för att 
säkerställa kvaliteten för verksamheten i 
fråga om tillförlitlighet, motståndskraft, 
skydd och säkerhet och för att skapa lika 
villkor för operatörerna.

(28) I en arbetskraftsintensiv sektor som 
exempelvis marktjänstesektorn, har 
kontinuerlig personalutveckling och 
utbildning en stark inverkan på 
servicekvaliteten och säkerheten. Högsta 
möjliga krav på utbildning måste därför 
fastställas för att säkerställa kvaliteten för 
verksamheten i fråga om tillförlitlighet, 
motståndskraft, skydd och säkerhet och för 
att skapa lika villkor för operatörerna.

Or. en

Ändringsförslag 34
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Anlitande av underleverantörer ökar 
flexibiliteten för leverantörer av 
marktjänster. Anlitande av 
underleverantörer eller kaskadreglerade 
underleverantörer kan också resultera i 

(29) Anlitande av underleverantörer ökar 
flexibiliteten för leverantörer av 
marktjänster. Anlitande av 
underleverantörer eller kaskadreglerade 
underleverantörer kan också resultera i 
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begränsningar och ha negativ inverkan på 
skydd och säkerhet. Antalet 
underleverantörer bör därför begränsas och 
reglerna för hantering av underleverantörer 
bör klargöras.

begränsningar och ha negativ inverkan på 
skydd och säkerhet. Antalet 
underleverantörer bör därför strikt 
begränsas och reglerna för hantering av 
underleverantörer bör klargöras.

Or. en

Ändringsförslag 35
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Anlitande av underleverantörer ökar
flexibiliteten för leverantörer av 
marktjänster. Anlitande av 
underleverantörer eller kaskadreglerade 
underleverantörer kan också resultera i 
begränsningar och ha negativ inverkan på 
skydd och säkerhet. Antalet 
underleverantörer bör därför begränsas och 
reglerna för hantering av underleverantörer 
bör klargöras.

(29) Anlitande av underleverantörer kan 
öka flexibiliteten för leverantörer av 
marktjänster. Anlitande av 
underleverantörer eller kaskadreglerade 
underleverantörer kan också resultera i 
begränsningar och ha negativ inverkan på 
skydd och säkerhet. Antalet 
underleverantörer bör därför begränsas och 
reglerna för hantering av underleverantörer 
bör klargöras. Underleverantörskontrakt 
får aldrig leda till försämrade 
arbetsförhållande eller en lägre 
säkerhetsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 36
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Eftersom exempelvis 
bagagehantering innebär att arbetarna 
riskerar att slitas ut tidigt under sitt 
yrkesliv, ger denna förordning 
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medlemsstaterna möjlighet att införa 
nationell lagstiftning för att förbättra 
dessa förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 37
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31b) Eftersom funktionshindrade 
personer ofta får problem med 
hanteringen av sina hjälpmedel bör denna 
förordning följa bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1107/2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och 
personer med nedsatt rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 38
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 31c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31c) Även om rättigheterna i samband 
med flygresor för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet regleras av förordning 
(EG) nr 1107/2006, bör den här 
förordningen främja ökad samstämmighet 
mellan å ena sidan de personer som 
hanterar hjälpmedel till personer med 
funktionshinder eller personer med 
nedsatt rörlighet och å andra sidan de 
personer som hanterar resenärernas 
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utrustning, inklusive eventuell medicinsk 
utrustning.

Or. en

Ändringsförslag 39
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För var och en av de angivna 
flygplatserna ska det upprättas en kommitté 
som består av företrädare för 
flygplatsanvändarna eller av organisationer 
som företräder dessa flygplatsanvändare 
(en användarkommitté).

1. För var och en av de angivna 
flygplatserna ska det upprättas en kommitté 
som består av företrädare för 
flygplatsanvändarna eller av organisationer 
som företräder dessa flygplatsanvändare 
samt av personal och 
fackföreningsrepresentanter (en 
”användarkommitté”).

Or. en

Ändringsförslag 40
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock inte begränsa 
antalet till färre än två leverantörer för 
varje kategori av marktjänst eller, för 
flygplatser med en årstrafik som inte 
understigit 5 miljoner passagerare eller 
100 000 ton gods under åtminstone de 
senaste tre åren, till färre än 
tre leverantörer för varje kategori av 
marktjänster.

Medlemsstaterna får dock inte begränsa 
antalet till färre än två leverantörer för 
varje kategori av marktjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock inte begränsa 
antalet till färre än två leverantörer för 
varje kategori av marktjänst eller, för 
flygplatser med en årstrafik som inte 
understigit 5 miljoner passagerare eller 
100 000 ton gods under åtminstone de 
senaste tre åren, till färre än tre 
leverantörer för varje kategori av 
marktjänster.

Medlemsstaterna får dock inte begränsa 
antalet till färre än två leverantörer, 
förutsatt att de väljs ut på grundval av 
relevanta, objektiva, öppna och 
icke-diskriminerande kriterier, för varje 
kategori av marktjänst eller, för flygplatser 
med en årstrafik som inte understigit 
5 miljoner passagerare eller 100 000 ton 
gods under åtminstone de senaste tre åren, 
till färre än tre leverantörer för varje 
kategori av marktjänster.

Or. en

Ändringsförslag 42
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får dock inte begränsa 
antalet till färre än två leverantörer för 
varje kategori av marktjänst eller, för 
flygplatser med en årstrafik som inte 
understigit 5 miljoner passagerare eller 
100 000 ton gods under åtminstone de 
senaste tre åren, till färre än tre 
leverantörer för varje kategori av 
marktjänster.

Medlemsstaterna får dock inte begränsa 
antalet till:

– färre än två leverantörer för varje 
kategori av marktjänst eller,
– för flygplatser med en årstrafik som inte 
understigit 5 miljoner passagerare eller 
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100 000 ton gods under åtminstone de 
senaste tre åren, till färre än tre 
leverantörer för varje kategori av 
marktjänster eller,

– för flygplatser med en årstrafik som inte 
understigit 15 miljoner passagerare eller 
150 000 ton gods under åtminstone de 
senaste tre åren, till färre än 
fyra leverantörer för varje kategori av 
marktjänster.

Or. en

Ändringsförslag 43
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om antalet godkända leverantörer är 
begränsat enligt punkt 2, får 
medlemsstaterna inte hindra en 
flygplatsanvändare, oberoende av vilken 
del av denna flygplats som användaren 
tilldelats, att i fråga om var och en av de 
kategorier av marktjänst som kan bli 
begränsade få möjlighet att göra ett 
verkligt val, med de förutsättningar som 
anges i punkt 2 och 3 mellan minst

4. Om antalet godkända leverantörer är 
begränsat enligt punkt 2, får 
medlemsstaterna inte hindra en 
flygplatsanvändare, oberoende av vilken 
del av denna flygplats som användaren 
tilldelats, att i fråga om var och en av de 
kategorier av marktjänst som kan bli 
begränsade få möjlighet att, med 
åtminstone de förutsättningar som anges i 
punkt 2 och 3, välja

Or. en

Ändringsförslag 44
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– två leverantörer av marktjänster, eller – två leverantörer av marktjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 45
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– två leverantörer av marktjänster, eller – två leverantörer av marktjänster.

Or. en

Ändringsförslag 46
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tre leverantörer av marktjänster för 
flygplatser som har en årstrafik som är 
högre än eller lika med 5 miljon 
passagerarrörelser eller 100 000 ton gods 
under åtminstone de tre föregående åren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tre leverantörer av marktjänster för 
flygplatser som har en årstrafik som är 
högre än eller lika med 5 miljon 
passagerarrörelser eller 100 000 ton gods 

utgår
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under åtminstone de tre föregående åren.

Or. en

Ändringsförslag 48
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– tre leverantörer av marktjänster för 
flygplatser som har en årstrafik som är 
högre än eller lika med 5 miljon
passagerarrörelser eller 100 000 ton gods 
under åtminstone de tre föregående åren.

– tre leverantörer av marktjänster för 
flygplatser som har en årstrafik som är 
högre än eller lika med 5 miljoner
passagerarrörelser eller 100 000 ton gods 
under åtminstone de tre föregående åren, 
eller

Or. en

Ändringsförslag 49
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fyra leverantörer av marktjänster för 
flygplatser som har en årstrafik som är 
högre än eller lika med 
15 miljoner passagerarrörelser eller 
150 000 ton gods under åtminstone de 
tre föregående åren.

Or. en

Ändringsförslag 50
Cornelis de Jong
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Sökande ska visa sin förmåga och 
förbinder sig skriftligen att följa relevanta 
bestämmelser gällande arbetsrätt, 
tillämpliga kollektivavtal, uppföranderegler
på flygplatsen och kvalitetskrav på 
flygplatsen.

(b) Sökande ska visa sin förmåga och 
förbinder sig skriftligen att följa relevanta 
bestämmelser gällande arbetsrätt, 
tillämpliga representativa kollektivavtal, 
uppföranderegler på flygplatsen och 
kvalitetskrav på flygplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kvalitet på verksamheten som bedöms 
på grundval av en representativ trafikplan, 
inklusive i förekommande fall en effektiv 
användning av personal och utrustning, 
sista inlämningstider för bagage och gods, 
leveranstider för bagage och gods och 
maximala omvändningstider.

(b) Kvalitet på verksamheten som bedöms 
på grundval av en representativ trafikplan, 
inklusive i förekommande fall en effektiv 
användning av personal och utrustning, 
sista inlämningstider för bagage och gods, 
möjlighet att garantera säker och 
ansvarstagande hantering av bagage och
utrustning samt maximala 
omvändningstider.

Or. en

Ändringsförslag 52
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Personalens lämplighet i fråga om 
arbetstagarnas erfarenhet och utbildnings-

(d) Personalens lämplighet i fråga om 
arbetstagarnas erfarenhet och utbildnings-
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eller kvalificeringsprogrammens 
lämplighet.

eller kvalificeringsprogrammens 
lämplighet. Lämpligheten i 
sysselsättnings- och arbetsvillkoren (skydd 
av de sociala villkoren för den personal 
som har överförts och åtaganden om att 
tillämpa representativa kollektiva 
arbetsavtal).

Or. en

Ändringsförslag 53
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Personalens lämplighet i fråga om 
arbetstagarnas erfarenhet och utbildnings-
eller kvalificeringsprogrammens 
lämplighet.

(d) Personalens lämplighet i fråga om 
arbetstagarnas erfarenhet och pålitlighet 
samt utbildnings- eller 
kvalificeringsprogrammens lämplighet.

Or. nl

Ändringsförslag 54
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Innovationsprestanda.

Or. nl

Ändringsförslag 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Rättvisa villkor för personalen, i 
synnerhet när det gäller lön och 
arbetsförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 56
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med sin verksamhet före utgången 
av den period för vilken leverantören valts 
ut, ska leverantören ersättas enligt det 
förfarande som beskrivs i artiklarna 7, 8, 9 
samt i denna artikel. En leverantör som 
upphör med sin verksamhet ska informera 
berörd upphandlande myndighet om sina 
avsikter att upphöra med sin verksamhet i 
tillräckligt god tid och minst sex månader 
innan vederbörande lämnar flygplatsen. 
Ekonomiska sanktioner kan åläggas 
leverantören om den inte informerar den 
upphandlande myndigheten i tillräckligt 
god tid, såvida inte leverantören kan påvisa 
force majeure.

4. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med sin verksamhet före utgången 
av den period för vilken leverantören valts 
ut, ska leverantören ersättas enligt det 
förfarande som beskrivs i artiklarna 7, 8, 9 
samt i denna artikel. En leverantör som 
upphör med sin verksamhet ska informera 
berörd upphandlande myndighet om sina 
avsikter att upphöra med sin verksamhet i 
tillräckligt god tid och minst sex månader 
innan vederbörande lämnar flygplatsen. 
Ekonomiska sanktioner kan åläggas 
leverantören om den inte informerar den 
upphandlande myndigheten minst 
sex månader i förväg, såvida inte 
leverantören kan påvisa force majeure.

Or. en

Ändringsförslag 57
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 12 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skydd av arbetstagarnas rättigheter i 
samband med överföring av personal till 
tjänster som omfattas av 
marknadstillträdesbegränsningar

Skydd av arbetstagarnas rättigheter i 
samband med överföring av personal

Or. en

Ändringsförslag 58
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel gäller endast för 
marktjänster för vilka den berörda 
medlemsstaten har ett begränsat antal 
leverantörer i enlighet med artiklarna 6 
eller 14.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 59
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel gäller endast för 
marktjänster för vilka den berörda 
medlemsstaten har ett begränsat antal 
leverantörer i enlighet med artiklarna 6 
eller 14.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 60
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter det 
urvalsförfarande enligt artiklarna 7–10, får
medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG.

2. Om en leverantör av marktjänster som 
avses i punkt 1 förlorar sitt tillstånd att 
tillhandahålla dessa tjänster, efter 
urvalsförfarandet enligt artiklarna 7–10, 
ska medlemsstaterna kräva att den eller de 
leverantörer av marktjänster som därefter 
tillhandahåller dessa tjänster beviljar den 
personal som tidigare var anställd för att 
tillhandahålla dessa tjänster de rättigheter 
som de skulle ha haft rätt till om det hade 
funnits en överlåtelse i enlighet med rådets 
direktiv 2001/23/EG.

Or. en

Ändringsförslag 61
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med att till en flygplatsanvändare 
leverera marktjänster som utgör en 
betydande del av leverantörens 
marktjänster i fall som inte omfattas av 
punkt 2 eller om en flygplatsanvändare 
som utövar egenhantering upphör med 
egenhanteringen, får medlemsstaterna 
kräva att den eller de leverantörer av 
marktjänster som därefter tillhandahåller 
dessa tjänster beviljar den personal som 
tidigare var anställd för att tillhandahålla 
dessa tjänster de rättigheter som de skulle 
ha haft rätt till om det hade funnits en 
överlåtelse i enlighet med rådets 

6. Om en leverantör av marktjänster 
upphör med att till en flygplatsanvändare 
leverera marktjänster som utgör en 
betydande del av leverantörens 
marktjänster i fall som inte omfattas av 
punkt 2 eller om en flygplatsanvändare 
som utövar egenhantering upphör med 
egenhanteringen, ska medlemsstaterna 
kräva att den eller de leverantörer av 
marktjänster som därefter tillhandahåller 
dessa tjänster beviljar den personal som 
tidigare var anställd för att tillhandahålla 
dessa tjänster de rättigheter som de skulle 
ha haft rätt till om det hade funnits en 
överlåtelse i enlighet med rådets 
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direktiv 2001/23/EG. direktiv 2001/23/EG.

Or. en

Ändringsförslag 62
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster som den föregående 
leverantören upphör att tillhandahålla, och 
som frivilligt accepterar att anställas av 
den nya leverantören (leverantörerna) eller 
den nya flygplatsanvändaren som utövar
egenhantering.

7. Medlemsstaterna ska begränsa kravet i 
punkt 6 till att omfatta anställda hos den 
föregående leverantören som är 
involverade i tillhandahållandet av 
marktjänster som den föregående 
leverantören upphör att tillhandahålla, och 
som går med på att anställas av den nya 
leverantören (leverantörerna) eller den nya 
flygplatsanvändaren som utövar 
egenhantering.

Or. en

Ändringsförslag 63
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om särskilda utrymmes- eller 
kapacitetsbegränsningar (särskilt sådana 
som beror på trängsel och nyttjandegrad 
av tillgängliga ytor) medför att det är 
omöjligt att öppna marknaden och/eller 
utöva egenhantering i den omfattning som 
föreskrivs i denna förordning, får den 
berörda medlemsstaten besluta

1. Om flygplatsen har så ont om utrymme 
eller så begränsad kapacitet att det medför 
att det är omöjligt att öppna marknaden 
och/eller utöva egenhantering i den 
omfattning som föreskrivs i denna 
förordning, får den berörda medlemsstaten 
besluta

Or. en
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Ändringsförslag 64
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) att till en eller två leverantörer begränsa 
en eller flera av de kategorier av 
marktjänster som avses i artikel 6.2 för 
flygplatser med en årstrafik som inte 
understiger 5 miljoner passagerare eller 
100 000 ton gods, varvid artikel 6.3 ska 
tillämpas vid en begränsning till två 
leverantörer,

(c) att till två leverantörer begränsa en eller 
flera av de kategorier av marktjänster som 
avses i artikel 6.2 för flygplatser med en 
årstrafik som inte understiger 5 miljoner 
passagerare eller 100 000 ton gods, varvid 
artikel 6.3 ska tillämpas,

Or. en

Ändringsförslag 65
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) att till tre leverantörer begränsa en 
eller flera av de kategorier av 
marktjänster som anges i artikel 6.2 för 
flygplatser med en årstrafik som inte 
understiger 15 miljoner passagerare eller 
150 000 ton gods, varvid artikel 6.3 ska 
tillämpas,

Or. en

Ändringsförslag 66
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flygplatsens ledningsenhet flygplatsen ska 
organisera ett förfarande för samråd om 
tillämpningen av denna förordning mellan 
sig själv, användarkommittén och de 
företag som tillhandahåller marktjänster. 
Samrådet ska särskilt avse priserna på de 
tjänster som varit föremål för undantag i 
enlighet med artikel 14.1 b och c samt 
organisationen av tillhandahållandet av 
dessa tjänster. Ett samrådsmöte ska hållas 
minst en gång om året. Flygplatsens 
ledningsenhet ska föra protokoll på mötet, 
vilket på begäran ska skickas till 
kommissionen.

Flygplatsens ledningsenhet flygplatsen ska 
organisera ett förfarande för samråd om 
tillämpningen av denna förordning mellan 
sig själv, användarkommittén och de 
företag som tillhandahåller marktjänster. 
Samrådet ska särskilt avse priserna på de 
tjänster som varit föremål för undantag i 
enlighet med artikel 14.1 b och c samt 
organisationen av tillhandahållandet av 
dessa tjänster. Ett samrådsmöte ska hållas 
minst en gång om året. Personal och 
fackföreningsrepresentanter ska på egen 
begäran tillåtas närvara som observatörer 
vid detta möte. Flygplatsens ledningsenhet 
ska föra protokoll på mötet, vilket på 
begäran ska skickas till kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För den bedömning som avses i punkt 1 
ska varje sökande lämna in sina 
räkenskaper vilka varit föremål för revision 
för de två föregående budgetåren.

3. För den bedömning som avses i punkt 1 
ska varje sökande lämna in sina 
räkenskaper vilka varit föremål för revision 
för de två föregående budgetåren. Den 
godkännande myndigheten ska ange i 
vilket format dessa handlingar ska 
lämnas.

Or. en

Motivering

Eftersom det finns många olika redovisnings- och revisionsmodeller inom i synnerhet 
luftfartsbranschen, ska den godkännande myndigheten ha rätt att fastställa i vilket format 
handlingarna ska lämnas in så att det blir lättare att jämföra dem.
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Ändringsförslag 68
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska visa att dess anställda har 
kvalifikationerna och den yrkeserfarenhet
och längd på tjänstgöringstid som krävs för 
att bedriva verksamheten den ansöker om.

Ett företag som ansöker om ett 
godkännande ska, i enlighet med 
etablerade, unionsövergripande 
certifieringsstandarder, visa att dess 
anställda har kvalifikationerna och den 
yrkeserfarenhet och längd på 
tjänstgöringstid som krävs för att bedriva 
verksamheten den ansöker om.

Or. en

Ändringsförslag 69
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Kvalifikationskrav på personal och 
även motsvarande utbildningskrav och 
utbildningsplan.

(d) Kvalifikationskrav på personal och 
producenter för att förebygga olyckor och 
skador, samt motsvarande utbildningskrav 
och utbildningsplan.

Or. en

Ändringsförslag 70
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om ett beslut om nivåerna på avgifterna 
framförs till den oberoende 
tillsynsmyndigheten enligt punkt 6 i denna 
artikel, ska förfarandet i artikel 6 i 
direktiv 2009/12/EG tillämpas.

7. Om ett beslut om nivåerna på avgifterna 
framförs till den oberoende 
tillsynsmyndigheten enligt punkt 6 i denna 
artikel, ska detta beslut inte träda i kraft 
förrän den oberoende tillsynsmyndigheten 
har undersökt ärendet. Om den oberoende 
tillsynsmyndigheten godkänner det beslut 
om nivåerna på marktjänstavgifterna som 
har fattats av flygplatsens ledningsenhet, 
eller i förekommande fall den 
centraliserade infrastrukturens 
ledningsenhet, får avgifterna tas ut från 
den tidpunkt då det första beslutet 
fattades.

Or. en

Motivering

I syfte att undvika överklaganden bara för att förskjuta den tidpunkt då en avgift börjar tas ut 
är det viktigt att flygplatsmyndigheterna ges rätt att ta ut avgifter för den tid som har gått 
medan överklagandet behandlas.

Ändringsförslag 71
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. nl

Motivering

Separat bokföring finns redan. Dessutom skulle en rättslig uppdelning göra det möjligt att 
kringgå tillämpliga kollektivavtal och förmodligen leda till försämrade arbetsvillkor.

Ändringsförslag 72
Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Flygplatsens ledningsenhet ska ansvara 
för en tillfredsställande samordning av 
marktjänstverksamheter på flygplatsen. 
Som marksamordnare ska flygplatsens 
ledningsenhet i synnerhet se till att 
verksamheterna för leverantörer av 
marktjänster och flygplatsanvändare som 
utövar egenhantering följer flygplatsens 
förhållningsregler som anges i artikel 31. 

1. Flygplatsens ledningsenhet ska ansvara 
för en tillfredsställande samordning av 
marktjänstverksamheter på flygplatsen. 
Som marksamordnare ska flygplatsens 
ledningsenhet i synnerhet se till att 
verksamheterna för leverantörer av 
marktjänster och flygplatsanvändare som 
utövar egenhantering följer flygplatsens 
förhållningsregler som anges i artikel 31.
Ett oberoende organ ska utses till 
marksamordnare.

Or. de

Ändringsförslag 73
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om detta inte garanterar att de lägsta 
kvalitetsstandarderna uppfylls, ska 
myndigheten eller annat ledningsorgan 
vid flygplatsen ha rätt att vidta åtgärder 
för att se till att så sker. Åtgärderna ska 
vara rättvisa, öppna, proportionerliga och 
icke-diskriminerande.

Or. en

Ändringsförslag 74
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De lägsta kvalitetsstandarderna ska i 
synnerhet omfatta följande områden: 
operativ förmåga, utbildning, information 
och hjälp till passagerare, i synnerhet enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 261/2004 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1107/2006, 
CDM, säkerhet, skydd, beredskapsåtgärder 
och miljön.

4. De lägsta kvalitetsstandarderna ska, i 
syfte att framför allt öka servicen för 
passagerna, i synnerhet omfatta följande 
områden: operativ förmåga, utbildning, 
information och hjälp till passagerare, i 
synnerhet enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 261/2004 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006, CDM, säkerhet, skydd, 
beredskapsåtgärder och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De lägsta kvalitetsstandarderna ska i 
synnerhet omfatta följande områden: 
operativ förmåga, utbildning, information 
och hjälp till passagerare, i synnerhet enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 261/2004 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1107/2006, 
CDM, säkerhet, skydd, beredskapsåtgärder 
och miljön.

4. De lägsta kvalitetsstandarderna ska i 
synnerhet omfatta följande områden: 
operativ förmåga, framför allt rörande 
leveranstider för samt säker och 
ansvarsfull hantering av bagage och 
utrustning, utbildning, information och 
hjälp till passagerare, i synnerhet enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 261/2004 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1107/2006, 
CDM, säkerhet, skydd, beredskapsåtgärder 
och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 76
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att påverka punkterna 2, 3 och 4 får 
leverantörer av marktjänster anställa 
underleverantörer.

1. Utan att påverka punkterna 2, 3 och 4 får 
endast leverantörer av marktjänster 
anställa underleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 77
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla leverantörer av marktjänster och 
flygplatsanvändare som utövar 
egenhantering som använder sig av en 
eller flera underleverantörer ska fortsätta 
vara ekonomiskt ansvariga för de 
upphandlade tjänsterna.

Or. nl

Ändringsförslag 78
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. När en leverantör av marktjänster 
ansöker om tillstånd att tillhandahålla 
marktjänster enligt urvalsförfarandet som 
fastställs i artikel 7 ska denne ange 
antalet av, verksamheten för och namnen 
på de underleverantörer som denne 
tänker använda sig av.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 79
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning och 
med beaktande av unionens övriga 
bestämmelser får medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de anställdas rättigheter skyddas.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i denna förordning och 
med beaktande av unionens övriga 
bestämmelser ska medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
de anställdas rättigheter skyddas utöver 
tillämpningen av bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

I hela Europa kännetecknas marktjänsterna av otillfredsställande arbetsförhållanden (bland 
annat förlorade arbetstillfällen, låga löner och bristande karriärmöjligheter). Ytterligare 
kostnadssänkningar går inte bara emot de anställdas intressen utan kommer även att ha stora 
negativa konsekvenser för passagerare och flygplatsanvändare i form av lägre kvalitet på 
tjänsterna och försämrad säkerhet på flygplatserna.

Ändringsförslag 80
Toine Manders

Förslag till förordning
Bilagan – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Passagerartjänster omfattar varje form 
av information och tjänst, inbegripet de 
som tillhandahålls inom ramen för relevant 
EU-lagstiftning om passagerares 
rättigheter, till passagerarna vid avfärd, 
ankomst, transitering, i anslutning till eller 
utanför flygplatsen, inbegripet kontroll av 
biljetter, resehandlingar, incheckning av 
bagage och transport av bagage ända fram 

2. Passagerartjänster omfattar varje form 
av information och tjänst, inbegripet de 
som tillhandahålls inom ramen för relevant 
EU-lagstiftning om passagerares 
rättigheter, till passagerarna vid avfärd, 
ankomst, transitering, i anslutning till eller 
utanför flygplatsen, inbegripet kontroll av 
biljetter, resehandlingar, incheckning av 
bagage och användning av exempelvis 
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till sorteringssystemen. elektronisk kontroll för att säkerställa att 
ett visst bagage tillhör en viss passagerare 
samt transport av bagage ända fram till 
sorteringssystemen.

Or. nl


