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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen offentliggjorde sit forslag til forordning om groundhandling-ydelser i EU's 
lufthavne den 1. december 2011.

Groundhandling-sektoren har længe ventet på Kommissionens forslag, hvis generelle formål 
er at styrke effektiviteten og den samlede kvalitet af groundhandling-ydelser gennem en 
yderligere åbning af markedet. Selv om forslaget udgør en betydelig forbedring af den 
nuværende lovgivningsramme, er der stadig en række problemer, der skal løses, for at sikre en 
effektiv åbning af markedet baseret på sammenhæng, gennemsigtighed og forbedret 
servicekvalitet for lufthavnsbrugerne og passagererne.

Øgede valgmuligheder med hensyn til groundhandling-løsninger i EU's lufthavne

Kommissionen forhøjer i sit forslag minimumsantallet af leverandører af groundhandling-
ydelser til tredjemand for så vidt angår grundlæggende groundhandling-ydelser 
(bagagehåndtering, forpladshandling, brændstof- og oliepåfyldning, fysisk håndtering af fragt 
og post) fra to til tre leverandører i lufthavne med mindst 5 mio. passagerer. Alle 
luftfartsselskaber bør ligeledes have lov til at udføre egen-handling, da dette vil øge 
valgmulighederne og den overordnede kvalitet af groundhandling-ydelser i EU's lufthavne.

Kommissionens forslag er et vigtigt skridt i den rigtige retning med henblik på at åbne 
markedet for groundhandling-ydelser.

Ordføreren støtter forslaget om at forhøje minimumsantallet af tredjepartsleverandører til tre i 
lufthavne med mindst 5 mio. passagerer årligt. Ordføreren mener imidlertid ikke, at disse 
lufthavne kan berettige yderligere begrænsninger af adgangen for groundhandling-
leverandører som foreslået af Kommissionen i artikel 14 vedrørende lufthavne med særlige 
problemer.

Ordføreren glæder sig over den gensidige anerkendelse af godkendelser fra andre 
medlemsstater, som er et centralt princip for den frie bevægelighed og det indre marked. 
Proceduren for tildeling af godkendelser skal være gennemsigtig og ikkediskriminerende og 
må ikke resultere i en faktisk indskrænkning af adgangen til markedet eller af udøvelsen af 
egen-handling i forhold til, hvad der er fastsat i denne forordning.

En afbalanceret liberalisering af det europæiske groundhandling-marked

Der bør sikres en afbalanceret åbning af groundhandling-markedet. Groundhandling er en 
yderst konkurrencepræget og kapitalintensiv sektor med høje faste omkostninger til personale 
og materiel. Åbningen af groundhandling-markedet har gjort det muligt for 
luftfartsselskaberne konstant at nedbringe handling-gebyrerne. Den europæiske 
groundhandling-sektor har de seneste 10 år oplevet faldende marginer på trods af den hurtige 
passagertilvækst i EU.

En fuldstændig åbning af markedet vil øget presset på leverandørerne og følgelig tvinge dem 
til at mindske personaleomkostningerne. Dette vil ligeledes lægge pres på lønningerne, 
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mindske jobsikkerheden og uddannelsen af medarbejdere samt øge omfanget af 
deltidsbeskæftigelse og midlertidig beskæftigelse.

Yderligere forbedringer i udbudssystemet - behov for øget fleksibilitet

Ordføreren noterer sig Kommissionens forslag vedrørende forbedringer i udbudssystemet i 
form af yderligere specifikationer om den nuværende udvælgelsesprocedure og gennem 
forhøjelsen til 10 år af den maksimale periode, som en leverandør af groundhandling-ydelser 
udvælges for. Ifølge ordføreren bør den maksimale varighed gælde for alle groundhandling-
ydelser og ikke kun begrænses som følge af undtagelserne i forslagets artikel 14.

Med henblik på at øge fleksibiliteten for leverandører og navnlig øge SMV'ers adgang, 
foreslår ordføreren at give den kontraherende part adgang til opdelte groundhandling-ydelser 
og afholde en særskilt udbudsprocedure for hver del. Adgangen til groundhandling-markedet 
må på ingen måde mindskes, hvorfor der er behov for offentlige udbud. Ordføreren foreslår i 
den forbindelse at forpligte den kontraherende part til at iværksætte en ny udbudsrunde inden 
for 12 måneder, hvis den foregående runde ikke var vellykket.

Ordføreren understreger, at en udbudsprocedure kan være resultatløs i en begrænset periode, 
hvis en leverandør indstiller sit virke før udgangen af den pågældende periode, hvilket i 
realiteten udgør monopol og giver medlemsstaterne ret til at regulere priserne for 
groundhandling i henhold til Kommissionens forslag, eftersom markedet fortsat betragtes som 
åbent.

Centraliseret infrastruktur og præcisering af gebyrer

For at opnå gennemsigtighed og planlægning for lufthavnsbrugere er det vigtigt at sikre et 
fælles og gennemsigtigt gebyrsystem for centraliserede lufthavnsinfrastrukturer og -anlæg. 
Ordføreren foreslår ligeledes at forpligte forvaltningsorganet til at underrette brugerudvalget 
og luftfartsselskaberne om situationen i lufthavnene med hensyn til groundhandling-gebyrer, 
trafiktilvækst og planlagte infrastrukturinvesteringer.

For at undgå en situation, hvor der indføres uforholdsmæssige bestemmelser med henblik på
at udsætte indførelsen af gebyrer, bør lufthavnsmyndighederne have mulighed for at afholde 
gebyrerne i løbet af klagebehandlingsperioden. Hvis en afgørelse om gebyrernes størrelse 
indbringes for den uafhængige tilsynsmyndighed i overensstemmelse med stk. 8 i denne 
artikel, træder ændringen ikke i kraft, før tilsynsmyndigheden har undersøgt sagen. Hvis den 
uafhængige tilsynsmyndighed er enig i forvaltningsorganets afgørelse vedrørende 
groundhandling-gebyrernes størrelse, kan gebyrerne indføres fra det tidspunkt, hvor 
afgørelsen blev truffet.

Koordinering af aktiviteter

Lufthavnsoperatøren skal have beføjelse til at håndhæve adfærdsreglerne med det formål at 
styrke forvaltningsorganets koordinerende rolle. Ordføreren understreger, at lufthavnens 
forvaltningsorgan bør sikre en god koordinering af groundhandling-aktiviteterne i lufthavnen.
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Anvendelse af standarder

Ordføreren støtter indførelsen af minimumsstandarder for lufthavnsydelser til forbedring af 
servicekvaliteten og lufthavnenes funktion. Disse minimumsstandarder skal overholde 
lufthavnens sikkerhedskrav, ordninger og administrationssystemer i henhold til forordning 
(EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart. Ordføreren foreslår ligeledes, at 
leverandører af groundhandling-ydelser forpligtes til at indføre og gennemføre et 
sikkerhedsledelsessystem, som skal sikre håndhævelsen af minimumskvalitetsstandarderne. 
Lufthavnsoperatøren skal ligeledes have beføjelse til at håndhæve disse 
minimumskvalitetsstandarder.

Konklusion

Ordføreren understreger, at EU's åbning af markedet for groundhandling-ydelser bør være 
afbalanceret, da en fuldstændig liberalisering kan føre til en høj grad af ustabilitet, eftersom 
flere og flere leverandører kan blive tvunget ud af markedet. Handling-virksomheder er 
afgørende for lufttransporten, hvorfor et ustabilt handling-marked vil føre til konstante 
aflysninger og afskedigelser i de europæiske lufthavne. På lang sigt vil en fuldstændig 
liberalisering formentlig føre til et europæisk oligopol med få handling-virksomheder. Et 
sådant oligopol vil være i strid med luftfartselskabernes, medarbejdernes og passagerernes 
interesser og vil have en negativ indvirkning på konkurrencen, væksten og beskæftigelsen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver af de omhandlede lufthavne nedsætter 
et brugerudvalg bestående af 
brugerrepræsentanter eller repræsentative 
brugerorganisationer ("brugerudvalg").

Hver af de omhandlede lufthavne nedsætter 
efter anmodning fra lufthavnsbrugerne et 
brugerudvalg bestående af 
brugerrepræsentanter eller repræsentative 
brugerorganisationer ("brugerudvalg").

Or. en

Begrundelse

I nogle lufthavne er brugerrepræsentanterne ophørt med at deltage i brugerudvalgene, da der 
ikke er tale om større problemer eller uoverensstemmelser. Derfor bør der ikke indføres en 
forpligtelse til at nedsætte et sådant udvalg, medmindre brugerne anmoder herom. I mindre 
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regionale lufthavne kan oprettelsen og forvaltningen af brugerudvalg føre til øgede 
administrative og finansielle byrder.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandører, der har tilladelse til at 
levere groundhandling-ydelser i en 
lufthavn, hvor antallet af leverandører er 
begrænset i henhold til artikel 6 eller 
artikel 14, udvælges efter en gennemsigtig, 
åben og ikkediskriminerende 
udbudsprocedure. 

1. Leverandører, der har tilladelse til at 
levere groundhandling-ydelser i en 
lufthavn, hvor antallet af leverandører er 
begrænset i henhold til artikel 6 eller 
artikel 14, udvælges efter en gennemsigtig 
og ikkediskriminerende udbudsprocedure, 
som er åben for alle interesserede parter i 
henhold til bestemmelserne i 
direktiv 2004/17/EF om indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester. Den kontraherende part kan 
opdele disse groundhandling-ydelser og 
afholde en særskilt udbudsprocedure for 
hver del.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter at have underrettet Kommissionen 
kan den pågældende medlemsstat i 
udbudsbetingelserne inkludere en public 
serviceforpligtelse for leverandører af 
groundhandling-ydelser i lufthavne, som 
betjener yderområder eller 
udviklingsområder, der udgør en del af 
dens område, hvor leverandører ikke er 
villige til at levere groundhandling-ydelser 
uden offentlig støtte (dvs. eneret eller 

4. Efter at have informeret Kommissionen 
i henhold til EU's statsstøtteregler kan den 
pågældende medlemsstat i 
udbudsbetingelserne inkludere en public 
serviceforpligtelse for leverandører af 
groundhandling-ydelser i lufthavne, som 
betjener yderområder eller 
udviklingsområder, der udgør en del af 
dens område, hvor leverandører ikke er 
villige til at levere groundhandling-ydelser 
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godtgørelse), men hvor lufthavnene er af 
afgørende betydning for den pågældende 
medlemsstats adgangsmuligheder. Denne 
bestemmelse berører ikke EU's 
statsstøtteregler.

uden offentlig støtte (dvs. eneret eller 
godtgørelse), men hvor lufthavnene er af 
afgørende betydning for den pågældende 
medlemsstats adgangsmuligheder.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Hvis det i forbindelse med en 
udbudsprocedure ikke er lykkedes at finde 
et tilstrækkeligt antal leverandører i 
henhold til artikel 6, skal den 
ordregivende myndighed iværksætte en ny 
udbudsrunde senest 12 måneder efter den 
foregående runde. Den ordregivende 
myndighed kan efter høring af 
brugerudvalget udvide denne periode op 
til maksimalt 36 måneder.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Leverandører af groundhandling-ydelser 
godkendes for en periode på mindst syv år 
og højst 10 år undtagen i tilfælde af 
undtagelser til åbning af egen-handling 
og levering af groundhandling-ydelser til 
tredjemand, jf. artikel 14, stk. 1. Den 
nøjagtige gyldighedsperiode for 
leverandørernes godkendelse og datoen for 
indledningen af operationerne skal være 

1. Leverandører af groundhandling-ydelser 
godkendes for en periode på mindst syv år 
og højst 10 år. Den nøjagtige 
gyldighedsperiode for leverandørernes 
godkendelse og datoen for indledningen af 
operationerne skal være klart anført i 
indkaldelsen af bud.
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klart anført i indkaldelsen af bud.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ophører en leverandør af 
groundhandling-ydelser med sin 
virksomhed før udløbet af den periode, den 
pågældende fik tilladelse til, erstattes 
leverandøren på grundlag af 
udvælgelsesproceduren i artikel 7, 8, 9 og 
denne artikel. En leverandør, der indstiller 
sit virke, skal informere den relevante 
ordregivende myndighed om sin hensigt 
om at indstille sit virke i tilstrækkeligt god 
tid og mindst seks måneder, før 
vedkommende forlader lufthavnen. Der 
kan pålægges leverandøren økonomiske 
sanktioner, hvis denne ikke informerer den 
ordregivende myndighed i tilstrækkeligt 
god tid, medmindre leverandøren kan 
påvise force majeure.

4. Ophører en leverandør af 
groundhandling-ydelser med sin 
virksomhed før udløbet af den periode, den 
pågældende fik tilladelse til, erstattes 
leverandøren på grundlag af 
udvælgelsesproceduren i artikel 7, 8, 9 og 
denne artikel. En leverandør, der indstiller 
sit virke, skal informere den relevante 
ordregivende myndighed om sin hensigt 
om at indstille sit virke i tilstrækkeligt god 
tid og mindst seks måneder, før 
vedkommende forlader lufthavnen. Der 
kan pålægges leverandøren økonomiske 
sanktioner, hvis denne ikke informerer den 
ordregivende myndighed mindst 
seks måneder i forvejen, medmindre 
leverandøren kan påvise force majeure.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt det ikke lykkes medlemsstaten at 
finde en leverandør af groundhandling-
ydelser i denne begrænsede tidsperiode, 
regulerer medlemsstaten prisen på de 
groundhandling-ydelser, der er et 
midlertidigt monopol på, indtil endnu en 

udgår
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leverandør begynder at levere disse 
groundhandling-ydelser i lufthavnen.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede regulering af priserne i tilfælde af monopol har ikke noget retsgrundlag, 
eftersom markedet fortsat betragtes som åbent. Priserne mellem en operatør og kunde er 
resultat af en handelsaftale med følsomme oplysninger, som ikke skal udleveres. Denne form 
for regulering bør derfor ikke finde anvendelse på det kommercielle marked, da dette ville 
medføre konkurrenceforvridning mellem mulige konkurrenter.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt en medlemsstat stiller krav som 
anført i stk. 2, skal udbudsdokumenterne
til udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
indeholde en liste over de berørte ansatte 
samt detaljerede oplysninger om deres 
kontraktmæssige rettigheder, og på hvilke 
betingelser de ansatte anses for at være 
tilknyttet de pågældende ydelser.

5. Udbudsdokumenterne skal til 
udvælgelsesproceduren, jf. artikel 7-10, 
indeholde en liste over de berørte ansatte 
samt detaljerede oplysninger om deres 
kontraktmæssige rettigheder, og på hvilke 
betingelser de ansatte anses for at være 
tilknyttet de pågældende ydelser.

Or. en

Begrundelse

Det indre markeds harmonisering af de sociale vilkår er afgørende for at undgå 
diskriminerende praksisser. Groundhandling-markedet er meget svingende, og operatørerne 
kan blive skiftet ud i forbindelse med hver enkelt udbudsprocedure. Dette indebærer stor 
usikkerhed for medarbejderne, som underlægges den nye operatørs regler og sociale vilkår, 
eller risikerer at blive afskediget. Det er derfor afgørende at sikre en større kontinuitet i 
medarbejdernes arbejdsvilkår.
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Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) lade en eller to leverandører levere en 
eller flere kategorier af groundhandling-
ydelser, jf. artikel 6, stk. 2, til lufthavne, 
hvis årlige trafik er mindst 5 mio. 
passagerer eller 100 000 tons fragt, idet 
artikel 6, stk. 3, finder anvendelse i 
tilfælde af en begrænsning til to 
leverandører

udgår

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I lufthavne, hvis årlige trafik har været 
mindst 2 mio. passagerbevægelser eller 
50 000 tons fragt i mindst tre år i træk, må
ingen virksomhed få tilladelse til at levere 
groundhandling-ydelser, hverken som 
leverandør af groundhandling-ydelser eller 
som egen-handling-bruger, medmindre den 
har fået den nødvendige godkendelse. En 
virksomhed, der opfylder kravene i dette 
kapitel, har ret til at blive godkendt.

1. Ingen virksomhed må få tilladelse til at 
levere groundhandling-ydelser, hverken 
som leverandør af groundhandling-ydelser, 
som underleverandør eller som egen-
handling-bruger, medmindre den har fået 
den nødvendige godkendelse. En 
virksomhed, der opfylder kravene i dette 
kapitel, har ret til at blive godkendt.

Or. en

Begrundelse

Dette krav er i overensstemmelse med den fælles udtalelse, som blev vedtaget i april 2011 af 
tre ud af fire arbejdsmarkedsparter (lufthavne, fagforeninger og uafhængige handlere). Det 
skal imidlertid understreges, at denne bestemmelse finder anvendelse på alle virksomheder, 
herunder underleverandører. Der er ingen begrundelse for udelukkende at anvende dette krav 
på store lufthavne.



PA\903334DA.doc 11/17 PE489.551v02-00

DA

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Proceduren for tildeling af 
godkendelser skal være gennemsigtig og 
ikkediskriminerende og må ikke resultere 
i en faktisk indskrænkning af adgangen 
til markedet eller af udøvelsen af egen-
handling i forhold til, hvad der er fastsat i 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Såfremt brugerudvalget ikke er enig i 
forvaltningsorganets beslutning om at 
centralisere eller ikke centralisere en 
infrastruktur eller i omfanget af 
centraliseringen, kan det anmode den 
uafhængige tilsynsmyndighed i den 
pågældende medlemsstat om at afgøre, 
hvorvidt den omhandlede infrastruktur 
skal centraliseres eller ej og i hvilket 
omfang.

5. Såfremt brugerudvalget ikke er enig i 
forvaltningsorganets beslutning om at 
centralisere eller ikke centralisere en 
infrastruktur eller i omfanget af 
centraliseringen, kan det anmode den 
uafhængige tilsynsmyndighed i den 
pågældende medlemsstat om at undersøge 
begrundelsen for forvaltningsorganets 
beslutning.

Or. en

Begrundelse

Forslaget til forordning henviser til EU's direktiv 2009/12/EF om lufthavnsafgifter. Kravene 
skal derfor være i overensstemmelse med direktivets principper og bestemmelser. På denne 
baggrund bør tilsynsmyndighedens rolle begrænses til en vurdering af begrundelsen for 
beslutningen og gyldigheden heraf.
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Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) underretning om situationen i 
lufthavnene med hensyn til 
groundhandling-gebyrer, trafiktilvækst og 
planlagte infrastrukturinvesteringer

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis anvendelsen af andre 
lufthavnsanlæg end dem, der defineres 
som centraliserede infrastrukturer, 
indebærer indførelsen af afgifter, skal 
sidstnævnte defineres på grundlag af 
relevante, objektive, gennemskuelige og 
ikkediskriminerende kriterier.
Medlemsstaterne kan tillade en lufthavns 
forvaltningsorgan at indføre et fælles og 
gennemskueligt lufthavnsafgiftssystem i 
henhold til direktiv 2009/12/EF.

Or. en

Begrundelse

As for determination of the fee ,distinction must be maintained between the fees for the use of 
the airport installations levied by the airport authority under already established rules and 
the fees collected by the designated manager of centralized infrastructures providing 
operations in a monopolistic position and subject to specific requirements. The latter should 
be subject to the requirements of the EU Airport Charges Directive (2009/12/EC - EUACD). 
However, the proposed Regulation goes beyond the Directive by requiring in order on the 
return on assets. Therefore, the Regulation should be aligned with the wording of the 
EUACD.



PA\903334DA.doc 13/17 PE489.551v02-00

DA

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en afgørelse om gebyrernes 
størrelse indbringes for den uafhængige 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
stk. 6 i denne artikel, finder proceduren i 
henhold til artikel 6 i direktiv 2009/12/EF 
anvendelse.

7. Hvis en afgørelse om gebyrernes 
størrelse indbringes for den uafhængige 
tilsynsmyndighed i overensstemmelse med 
stk. 6 i denne artikel, træder ændringen 
ikke i kraft, før tilsynsmyndigheden har 
undersøgt sagen. Hvis den uafhængige 
tilsynsmyndighed er enig i 
forvaltningsorganets afgørelse vedrørende 
groundhandling-gebyrernes størrelse, kan 
gebyrerne indføres fra det tidspunkt, hvor 
afgørelsen blev truffet.

Or. en

Begrundelse

For at undgå en situation, hvor der indføres uforholdsmæssige bestemmelser med henblik på 
at udsætte indførelsen af gebyrer, bør lufthavnsmyndighederne have mulighed for at afholde 
gebyrerne i løbet af klagebehandlingsperioden.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Lufthavnens forvaltningsorgan er 
ansvarligt for en god koordinering af 
groundhandling-aktiviteterne i lufthavnen. 
Som koordinator for flytrafikken på jorden 
sikrer lufthavnens forvaltningsorgan især, 
at leverandørers og egen-handling-
brugeres operationer er i 
overensstemmelse med lufthavnens 
adfærdskodeks, jf. artikel 31.

1. Lufthavnens forvaltningsorgan er 
ansvarligt for en god koordinering af 
groundhandling-aktiviteterne i lufthavnen. 
Som koordinator for flytrafikken på jorden 
sikrer lufthavnens forvaltningsorgan, at 
leverandører og egen-handling-brugere er 
i overensstemmelse med lufthavnens 
adfærdskodeks, jf. artikel 31.

Forvaltningsorganet skal have beføjelse 
til at håndhæve adfærdsreglerne. 
Sådanne betingelser skal være 
gennemsigtige, proportionelle og 
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ikkediskriminerende.

Or. en

Begrundelse

Within the Single Europe Sky, the managing body of the airport is in charge of the 
coordination of all stakeholders at its premises. This does not include, however, a 
responsibility for the coordination of each ground handling activity or operations at its 
premises. For instance, it is not possible for the airport operator to verify if stairs or bridges 
have been put in place on time. Furthermore, the airport cannot interfere in the contractual 
relationship between the ground handlers and their clients. However, appropriate and 
proportionate enforcement measures should ensure the respect of the rules of conduct that 
everyone has to comply with on the airport premises.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestemmelserne i denne artikel 
berører ikke EU's konkurrenceregler.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Lufthavnens forvaltningsorgan, en 
offentlig myndighed eller et andet organ, 
som kontrollerer lufthavnen, kan fastlægge 
en adfærdskodeks.

2. Medlemsstaten, lufthavnens
forvaltningsorgan, en offentlig myndighed 
eller et andet organ, som kontrollerer 
lufthavnen, kan fastlægge en 
adfærdskodeks for at sikre lufthavnens 
funktion.

Or. en
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I lufthavne, hvis årlige trafik har været 
mindst 5 mio. passagerbevægelser eller 
100 000 tons fragt i mindst de foregående 
tre år, fastsætter lufthavnens 
forvaltningsorgan eller, hvor det er 
relevant, den offentlige myndighed eller et 
andet organ, der kontrollerer lufthavnen, 
minimumskvalitetsstandarder for 
udførelsen af groundhandling-ydelser. 

2. I lufthavne, hvis årlige trafik har været 
mindst 5 mio. passagerbevægelser eller 
100 000 tons fragt i mindst de foregående 
tre år, fastsætter lufthavnens 
forvaltningsorgan eller, hvor det er 
relevant, den offentlige myndighed eller et 
andet organ, der kontrollerer lufthavnen, 
minimumskvalitetsstandarder for 
udførelsen af groundhandling-ydelser. 
Disse standarder skal overholde 
lufthavnsoperatørernes sikkerhedskrav, 
ordninger og administrationssystemer i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 216/2008.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Leverandører af groundhandling-ydelser 
eller egen-handling-brugere skal overholde 
disse minimumskvalitetsstandarder. 
Endvidere skal lufthavnsbrugere og 
leverandører af groundhandling-ydelser 
overholde minimumskvalitetsstandarderne 
i deres kontraktlige relationer.

3. Leverandører af groundhandling-ydelser 
eller egen-handling-brugere skal overholde 
disse minimumskvalitetsstandarder.
Lufthavnens forvaltningsorgan kan 
kræve, at leverandørerne af 
groundhandling-ydelser og egen-
handling-brugere indfører og 
gennemfører et sikkerhedsledelsessystem 
svarende til virksomhedens størrelse og 
aktiviteternes art og kompleksitet, der er 
foreneligt med lufthavnsoperatørens 
administrationssystem, og som overholder 
de øvrige sikkerhedsbestemmelser i 
henhold til national ret eller EU-retten.
Endvidere skal lufthavnsbrugere og 
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leverandører af groundhandling-ydelser 
overholde minimumskvalitetsstandarderne 
i deres kontraktlige relationer.

Or. en

Begrundelse

Minimumskvalitetsstandarderne er i overensstemmelse med den fælles udtalelse, som blev 
vedtaget i april 2011 af tre ud af fire arbejdsmarkedsparter (lufthavne, fagforeninger og 
uafhængige handlere). Systemet giver dog ikke en brugbar løsning, der kan sikre 
håndhævelsen deraf (bortset fra en medlemsstats uforholdsmæssige tilbagetrækning af 
godkendelsen af en groundhandler).

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der ikke er sikret 
overensstemmelse, skal 
forvaltningsorganet have beføjelse til at 
træffe foranstaltninger til håndhævelse af 
minimumskvalitetsstandarderne. Sådanne 
betingelser skal være gennemsigtige, 
proportionelle og ikkediskriminerende.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I lufthavne, hvis årlige trafikmængde 
har været mindst 5 mio. 
passagerbevægelser eller 100 000 tons 
fragt i mindst tre år i træk, indberetter 
leverandører og egen-handling-brugere 
deres driftsresultater til Kommissionen.

udgår
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Or. en

Begrundelse

De mange rapporter fører til øgede administrative byrder for groundhandling-leverandører 
og egen-handling-brugere uden at tilføre en reel merværdi.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen har bemyndigelse til at 
vedtage detaljerede specifikationer 
vedrørende indhold og formidling af 
indberetningsforpligtelserne gennem en 
delegeret retsakt i overensstemmelse med 
artikel 42.

udgår

Or. en

Begrundelse

De mange rapporter fører til øgede administrative byrder for groundhandling-leverandører 
og egen-handling-brugere uden at tilføre en reel merværdi.


