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LÜHISELGITUS

Komisjon avaldas 1. detsembril 2011. aastal oma ettepaneku võtta vastu määrus, milles 
käsitletakse õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades. 

Maapealse teeninduse sektor on kaua oodanud komisjoni ettepanekut, mis peaks turu edasise 
avamisega tõstma maapealse teeninduse teenuste tõhusust ja üldist kvaliteeti. Ettepanek 
parandab küll oluliselt praegust õigusraamistikku, kuid mitmed tähtsad küsimused vajavad 
veel käsitlemist, et tagada turu tõhus avamine, mille aluseks oleks järjepidevus, läbipaistvus ja 
nii lennuvälja kasutajate kui seeläbi ka reisijate parem teenindamine.

Maapealse teeninduse võimaluste valiku suurendamine ELi lennujaamades 

Komisjoni ettepanekus suurendatakse teatavate tähtsate maapealsete teenuste (pagasi, 
perrooni, õli ja kütuse, lasti ning posti käitlemine) kolmandast osapoolest pakkujate nõutavat 
miinimumarvu rohkem kui viie miljoni reisijaga lennujaamades kahelt teenusepakkujalt 
kolmele ning antakse igale lennuettevõtjale omateeninduse võimalus, mis suurendab 
valikuvõimalusi ja aitab tõsta maapealse teeninduse üldist kvaliteeti Euroopa lennujaamades. 

Komisjoni ettepanek on tähtis samm õiges, s.t maapealse teeninduse turu avamise suunas. 

Seepärast toetab raportöör ettepanekut, et lennujaamades, mida läbib üle viie miljoni reisija 
aastas, peaks olema vähemalt kolm teenusepakkujat. Selliste lennujaamade puhul ei näe 
raportöör vajadust täiendavalt piirata maapealse teeninduse pakkujate juurdepääsu, nagu seda 
teeb komisjon artiklis 14 eripiirangutega lennujaamade kohta. 

Raportöör on rahul teiste liikmesriikide lubade vastastikuse tunnustamise juurutamisega, mis 
on vaba liikumise ja seega ka siseturu keskne põhimõte. Loa andmise menetlus peab üldjuhul 
olema läbipaistev ja mittediskrimineeriv ega tohi tegelikkuses viia turulepääsu võimalusi või 
omateeninduse õigust käesoleva määrusega sätestatud tasemest allapoole. 

ELi maapealse teeninduse turu tasakaalustatud avamine

Maapealse teeninduse turu avamine peab siiski toimuma tasakaalustatult. Maapealne 
teenindus on väga konkurentsitihe ja kapitalimahukas äri, kus on suured püsikulud töötajatele 
ja seadmetele. Maapealse teeninduse turu avamisest saadik on lennuettevõtetel õnnestunud 
teenustasusid pidevalt alandada. Selle tulemusena on, vaatamata reisijate arvu kiirele kasvule 
kogu ELis, Euroopa maapealse teeninduse sektori kasumimarginaal viimasel kümnendil 
vähenenud.

Turu täielik avamine tähendaks suuremat survet teenusepakkujatele, kes omakorda oleksid 
sunnitud kärpima personalikulusid. Tulemuseks oleks surve palkade alandamiseks, 
töökohakindluse ja töötajate koolitamise vähenemine ning ajutise ja osaajatöö levimine.

Hankemenetluste edasine täiustamine – suurema paindlikkuse nõue
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Raportöör tunnistab, et komisjoni ettepanek parandab hankemenetlusi sellega, et 
kehtestatakse põhjalikumad nõuded valikumenetlusele ning teatavate elutähtsate maapealse 
teeninduse teenuste pakkujate valikuperioodi maksimumpikkus tõstetakse kümnele aastale. 
Raportööri arvates tuleks lepinguaja maksimumpikkus tagada kõigi maapealse teeninduse 
teenuste puhul ning seda ei tohiks piirata ka ettepaneku artiklis 14 toodud erandite korral. 

Teenusepakkujatele suurema paindlikkuse võimaldamiseks ja eeskätt VKEdele parema 
juurdepääsu tagamiseks teeb raportöör ettepaneku anda tellijale luba jaotada maapealne 
teenindus osadeks ja korraldada iga osa jaoks eraldi pakkumismenetlus. Et maapealse 
teeninduse turule pääsemist mitte takistada, on tähtis kasutada avatud hankeid, mistõttu 
raportöör teeb ettepaneku kohustada tellijat hanke ebaõnnestumisel korraldama kehtestatud 
12-kuulise tähtaja jooksul uue hankemenetluse. 

Raportöör toonitab, et kui tähtajaline hange ebaõnnestub ning teine teenusepakkuja on enne 
uue lepingu sõlmimist teenuste osutamise lõpetanud, on tegemist de facto monopoliga, mis 
annab liikmesriikidele aluse vastavalt komisjoni ettepanekule reguleerida asjaomaste 
maapealse teeninduse teenuste hindu ajal, mil juriidilises mõttes on turg endiselt avatud. 

Tsentraliseeritud taristu ja selgitused kasutustasude küsimuses

Lennuvälja kasutajatele läbipaistvuse tagamiseks ja planeerimise võimaldamiseks on tähtis 
tagada ühtne ja läbipaistev lennuvälja tsentraliseeritud taristute ja rajatiste kasutustasude 
süsteem. Lisaks teeb raportöör ettepaneku kohustada lennujaama käitajat lisama lennujaama 
kasutajate komiteele ja ettevõtjatele antavasse teabesse maapealse teeninduse teenustasude, 
liikluse kasvu ning taristusse kavandatavate investeeringute prognoosid. 

Vältimaks olukorda, kus esitatakse kiusakaid hagiavaldusi üksnes mingi tasu kohaldamise 
edasilükkamiseks, oleks tähtis lubada lennuvälja juhtkonnal hagi käsitlemiseks kulunud aja 
eest tasu sisse nõuda. Kui otsuse tegemine maapealse teeninduse teenustasu määrade kohta on 
usaldatud sõltumatule järelevalveasutusele, siis ei jõustu tasud enne, kui sõltumatu 
järelevalveasutus on selle küsimuse läbi vaadanud. Kui sõltumatu järelevalveasutus nõustub 
taristu käitaja otsusega maapealse teeninduse tasumäärade kohta, võib tasud esialgse otsuse 
tegemise ajast alates sisse nõuda. 

Tegevuse kooskõlastamine

Lennuvälja käitaja kooskõlastajarolli tugevdamiseks on lennujaama käitajal õigus jõustada 
tegevuseeskirjad. Raportöör rõhutab, et lennujaama käitaja peaks vastutama tema hallatava 
lennujaama maapealse teeninduse toimingute nõuetekohase kooskõlastamise eest. 

Standardite kasutamine

Raportöör toetab lennujaamateenustele miinimumstandardite kehtestamist, mis parandab 
teenindust ja soodustab lennujaama toimimist. Miinimumstandardite puhul on tähtis järgida 
määruses (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju) osutatud 
ohutusnõudeid, lennuvälja töökorraldust ja juhtimissüsteeme. Sellele lisab raportöör 
maapealsete teenuste osutajate kohustuse kehtestada ja rakendada ohutuse juhtimise süsteem, 
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mis peaks toetama kvaliteedi miinimumstandardite jõustamist. Lisaks peab lennujaama 
käitajal olema õigus kvaliteedi miinimumstandardeid jõustada. 

Kokkuvõte

Raportöör rõhutab, et ELi maapealse teeninduse turu avamine peaks toimuma tasakaalustatult, 
sest täielik liberaliseerimine võib tekitada suure ebastabiilsuse, kuna sunniks üha rohkem 
teenusepakkujaid sellest ärivaldkonnast lahkuma. Maapealse teeninduse ettevõtted 
moodustavad lennutranspordi selgroo ning ebastabiilne teenusteturg põhjustaks Euroopa 
lennujaamade töös korduvaid häireid ja märkimisväärselt lendude tühistamist. Pikemas 
perspektiivis võib aga täieliku liberaliseerimise tulemus olla üksikute allesjäänud 
teenindusfirmade üleeuroopaline oligopol. Selline oligopol ei oleks ei lennuettevõtete, 
töötajate ega reisijate huvides ning mõjuks negatiivselt konkurentsile, majanduskasvule ja 
tööhõivele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Igas asjaomases lennujaamas luuakse
lennujaama kasutajate esindajate või 
lennujaama kasutajaid esindavate 
organisatsioonide komitee (edaspidi 
„lennujaama kasutajate komitee”).

1. Lennujaama kasutajate taotlusel 
luuakse igas asjaomases lennujaamas 
lennujaama kasutajate esindajate või 
lennujaama kasutajaid esindavate 
organisatsioonide komitee (edaspidi 
„lennujaama kasutajate komitee”).

Or. en

Selgitus

Üksikutes lennujaamades, kus suuremaid probleeme või lahkarvamusi ei esinenud, lakkasid 
esindajad lennujaama kasutajate komitee koosolekutel käimast. Seepärast, kui kasutajad 
sellise komitee moodustamist ei taotle, ei peaks see olema kohustuslik. Lisaks võib kasutajate 
komitee moodustamine ja selle tegevuse korraldamine põhjustada väiksemates lennujaamades 
finants- ja halduskoormuse kasvu.

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maapealse teeninduse teenuste volitatud 
osutajad lennujaamas, kui nende arv on 
piiratud artikli 6 või artikli 14 alusel, 
valitakse läbipaistva, avatud ja 
mittediskrimineeriva hankemenetluse 
käigus. 

1. Maapealse teeninduse teenuste volitatud 
osutajad lennujaamas, kui nende arv on 
piiratud artikli 6 või artikli 14 alusel, 
valitakse läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva hankemenetluse 
käigus, mis on kõigile huvilistele avatud 
vastavalt määruse 2004/17/EÜ, millega 
kooskõlastatakse vee-, energeetika-, 
transpordi- ja postiteenuste sektoris 
tegutsevate ostjate hankemenetlused, 
sätetele. Tellija võib jagada maapealse 
teeninduse teenused eri osadeks ja 
korraldada iga osa jaoks eraldi 
hankemenetluse.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pärast komisjoni teavitamist võib 
asjaomane liikmesriik lisada 
pakkumistingimustesse avalike teenuste 
pakkumise kohustuse, mida peavad täitma 
maapealse teeninduse teenuste osutajad 
lennujaamades, mis teenindavad tema 
territooriumi äärealasid või 
arengupiirkondi, kus teenuste osutajad ei 
soovi maapealse teeninduse teenuseid 
osutada ilma riigi toetuseta (st ainuõigus 
või hüvitised), ent kus need lennujaamad 
on asjaomasele liikmesriigile juurdepääsu 
tagamiseks ülitähtsad. Käesolev säte ei 
piira ELi riigiabieeskirjade kohaldamist.

4. Pärast komisjoni teavitamist ja ELi 
riigiabi eeskirju järgides võib asjaomane 
liikmesriik lisada pakkumistingimustesse 
avalike teenuste pakkumise kohustuse, 
mida peavad täitma maapealse teeninduse 
teenuste osutajad lennujaamades, mis 
teenindavad tema territooriumi äärealasid 
või arengupiirkondi, kus teenuste osutajad 
ei soovi maapealse teeninduse teenuseid 
osutada ilma riigi toetuseta (st ainuõigus 
või hüvitised), ent kus need lennujaamad 
on asjaomasele liikmesriigile juurdepääsu 
tagamiseks ülitähtsad.

Or. en
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui hankemenetlusega ei õnnestu 
leida piisaval arvul teenusepakkujaid 
vastavalt artiklile 6, korraldab hanke 
korraldaja uue hankemenetluse 12 kuu 
jooksul pärast eelmise menetluse 
lõppemist. Pärast lennuvälja kasutajate 
komiteega konsulteerimist võib hanke 
korraldaja pikendada seda aega 
maksimaalselt kuni 36 kuuni.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Maapealse teeninduse teenuste osutajad 
valitakse minimaalselt seitsmeks ja 
maksimaalselt kümneks aastaks, välja 
arvatud omateeninduse avamise ja 
kolmandatele isikutele osutatava 
maapealse teenindusega seotud erandite 
korral, nagu on sätestatud artikli 14 
lõikes 1. Täpne ajavahemik, kui kauaks 
luba antakse, ja tegevuse alustamise 
kuupäev näidatakse selgelt ära 
pakkumiskutses.

1. Maapealse teeninduse teenuste osutajad 
valitakse minimaalselt seitsmeks ja 
maksimaalselt kümneks aastaks. Loa täpne 
kehtivusaeg ja tegevuse alustamise 
kuupäev näidatakse selgelt ära 
pakkumiskutses.

Or. en

Muudatusettepanek 6
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui maapealse teeninduse teenuste 
osutaja lõpetab tegevuse enne loa 
kehtivusperioodi lõppu, siis asendatakse 
teenuste osutaja artiklites 7, 8, 9 ja 
käesolevas artiklis kirjeldatud 
valikumenetluse kohaselt. Kõik tegevuse 
lõpetavad teenuste osutajad teatavad hanke 
korraldajale kavatsusest tegevus lõpetada 
piisavalt vara ette, kuid mitte vähem kui
kuus kuud enne lennujaamast lahkumist. 
Kui teenuste osutaja ei teavita hanke 
korraldajat piisavalt vara, siis võib talle 
määrata rahatrahvi, kui teenuste osutaja ei 
tõenda vääramatu jõu esinemist.

4. Kui maapealse teeninduse teenuste 
osutaja lõpetab tegevuse enne loa 
kehtivusperioodi lõppu, siis asendatakse 
teenuste osutaja artiklites 7, 8, 9 ja 
käesolevas artiklis kirjeldatud 
valikumenetluse kohaselt. Kõik tegevuse 
lõpetavad teenuste osutajad teatavad hanke 
korraldajale kavatsusest tegevus lõpetada 
vähemalt kuus kuud enne lennujaamast 
lahkumist. Kui teenuste osutaja ei teavita 
hanke korraldajat vähemalt kuus kuud 
ette, siis võib talle määrata rahatrahvi, kui 
teenuste osutaja ei tõenda vääramatu jõu 
esinemist.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigil ei õnnestu leida 
maapealse teeninduse teenuste osutajat 
nimetatud piiratud ajavahemikuks, siis 
reguleerib liikmesriik nende maapealse 
teeninduse teenuste hindu, millele kehtib 
ajutine monopol, kuni uus teenuste 
osutaja hakkab lennujaamas asjaomaseid 
maapealse teeninduse teenuseid osutama.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kavandataval hindade reguleerimisel ajutise de facto monopoli korral puudub õiguslik alus, 
kuna turg loetakse endiselt olevat avatud. Hind kujuneb ettevõtja ja kliendi vahelise ärilise 
kokkuleppe tulemusena, kusjuures kokkulepe sisaldab tundlikku teavet, mida ei saa 
avalikustada. Turul ei saa sellist reguleerimist peale suruda. See põhjustaks võimalike 
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konkurentide suhtes turumoonutusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui liikmesriik kehtestab lõikes 2 
osutatud tingimuse, siis loetletakse
artiklites 7–10 kehtestatud valikumenetluse 
hankedokumentides asjaomased töötajad 
ning märgitakse asjakohased üksikasjad 
töötajate lepinguliste õiguste ning 
tingimuste kohta, mille alusel töötajaid 
asjaomaste teenustega seostatakse.

5. Artiklites 7–10 kehtestatud 
valikumenetluse hankedokumentides 
loetletakse asjaomased töötajad ning 
märgitakse asjakohased üksikasjad 
töötajate lepinguliste õiguste ning 
tingimuste kohta, mille alusel töötajaid 
asjaomaste teenustega seostatakse.

Or. en

Selgitus

Ühtsel turul kehtivate sotsiaalsete tingimuste ühtlustamine on diskrimineerimisest hoidumise 
põhitingimus. Maapealse teeninduse turg on väga muutlik ja ettevõtjad võivad iga 
hankemenetluse järel vahetuda. See tähendab suurt ebakindlust töötajate jaoks, kes võidakse 
allutada uue ettevõtja eeskirjadele ja sotsiaalsetele tingimustele või koguni vallandada. 
Seepärast on ülioluline tagada töötajate töötingimuste suurem järjepidevus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) piirata artikli 6 lõikes 2 osutatud ühe 
või mitme maapealse teeninduse teenuse 
osutajate arvu ühele või kahele 
teenuseosutajale sellistel lennujaamade 
puhul, mille aastane veomaht ei ole 
väiksem kui viis miljonit reisijat või 
100 000 tonni kaupa; kusjuures kahe 
teenuste osutaja puhul kohaldatakse 
artikli 6 lõiget 3;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennujaamades, mille aastane veomaht 
ei ole olnud väiksem kui kaks miljonit 
reisijat või 50 000 tonni kaupa vähemalt 
kolmel järjestikusel aastal, ei ole
ettevõtjatel lubatud osutada maapealse 
teeninduse teenuseid maapealse teeninduse 
teenuste osutaja ega omateenindust 
teostava kasutajana, kui neil ei ole selleks 
vastavat luba. Luba antakse ettevõtjale, kes 
vastab käesolevas peatükis esitatud 
nõuetele.

1. Ettevõtjatel ei ole lubatud osutada 
maapealse teeninduse teenuseid maapealse 
teeninduse teenuste osutaja, alltöövõtja ega 
omateenindust teostava kasutajana, kui neil 
ei ole selleks vastavat luba. Luba antakse 
ettevõtjale, kes vastab käesolevas peatükis 
esitatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Selline nõue on kooskõlas neljast tööturu osapoolest kolme (lennujaamad, ametiühingud ja 
sõltumatud käitlejad) 2011. aasta aprillis tehtud ühisavaldusega. Samas tuleb selgelt näidata, 
et see kehtib igasuguse ettevõtja, ka alltöövõtjate kohta. Ning ei ole mingit põhjust, miks 
peaks seda piirangut kohaldama üksnes suuremate lennujaamade suhtes.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Loa väljaandmise menetlus peab 
olema läbipaistev ja mittediskrimineeriv 
ning ei tohi tegelikkuses viia turulepääsu 
või omateeninduse vabadust allapoole 
käesolevas määruses sätestatud taset.

Or. en

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lennujaama kasutajate komitee ei 
nõustu lennujaama käitaja otsusega taristu 
tsentraliseerida või tsentraliseerimata jätta, 
või tsentraliseerimise ulatusega, siis võib ta 
paluda asjaomase liikmesriigi sõltumatul 
järelevalveasutusel otsustada, kas 
asjaomane taristu tuleks tsentraliseerida 
või mitte ja millises ulatuses seda teha.

5. Kui lennujaama kasutajate komitee ei 
nõustu lennujaama käitaja otsusega taristu 
tsentraliseerida või tsentraliseerimata jätta, 
või tsentraliseerimise ulatusega, siis võib ta 
paluda asjaomase liikmesriigi sõltumatul 
järelevalveasutusel uurida lennujaama 
käitaja otsuse põhjendatust.

Or. en

Selgitus

Kavandatavas määruses viidatakse ELi lennujaamatasude direktiivile 2009/12/EÜ. Seega 
peaksid selle nõuded olema nimetatud direktiivi põhimõtete ja sätetega kooskõlas. Seda 
arvestades peaksid järelevalveasutuse ülesanded piirduma otsuse põhjendatuse kontrollimise 
ja selle kehtivuse küsimuse otsustamisega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) lennuvälja maapealse teeninduse 
teenustasude, liikluse kasvu ja taristusse 
kavandatavate investeeringute 
prognoosid;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui tsentraliseeritud taristute hulka 
mittekuuluvate lennujaamarajatiste 
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kasutamine on tasuline, määratakse tasu 
asjakohaste, objektiivsete, läbipaistvate ja 
mittediskrimineerivate kriteeriumide 
põhjal. 
Liikmesriigid võivad lasta ELi direktiivis 
2009/12/EL määratletud lennujaamade 
võrgustiku käitajal kohaldada ühtset ja 
läbipaistvat kasutustasude süsteemi.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui otsuse tegemine tasude suuruse 
kohta on usaldatud sõltumatule 
järelevalveasutusele kooskõlas käesoleva 
artikli lõikega 6, siis kohaldatakse 
direktiivi 2009/12/EÜ artiklis 6 
kehtestatud menetlust.

7. Kui otsuse tegemine tasude suuruse 
kohta on usaldatud sõltumatule 
järelevalveasutusele kooskõlas käesoleva 
artikli lõikega 6, ei jõustu otsus enne, kui 
sõltumatu järelevalveasutus on küsimuse 
läbi vaadanud. Kui sõltumatu 
järelevalveasutus nõustub taristu käitaja 
otsusega maapealse teeninduse 
teenustasude taseme kohta, võib need 
tasud sisse nõuda algse otsuse tegemise 
ajast alates.

Or. en

Selgitus

Vältimaks olukorda, kus esitatakse kiusakaid hagiavaldusi lihtsalt mingi tasu kohaldamise 
edasilükkamiseks, oleks tähtis lubada lennuvälja juhtkonnal hagi käsitlemiseks kulunud aja 
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eest tasu sisse nõuda.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennujaama käitaja vastutab tema 
hallatava lennujaama maapealse teeninduse 
teenuste nõuetekohase koordineerimise 
eest. Maapealse koordinaatorina tagab 
lennujaama käitaja eelkõige selle, et 
maapealse teeninduse teenuste osutajate ja 
omateenindust teostavate lennujaama 
kasutajate tegevus on vastavuses
artiklis 31 sätestatud lennujaama 
tegevuseeskirjadega.

1. Lennujaama käitaja vastutab tema 
hallatava lennujaama maapealse teeninduse 
teenuste nõuetekohase koordineerimise 
eest. Maapealse koordinaatorina tagab 
lennujaama käitaja selle, et maapealse 
teeninduse teenuste osutajad ja 
omateenindust teostavad lennujaama 
kasutajad täidavad artiklis 31 sätestatud 
lennujaama tegevuseeskirju.

Lennuvälja käitajale antakse õigus võtta 
meetmeid tegevuseeskirjade jõustamiseks. 
Need meetmed peavad olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesoleva artikli sätted ei piira ELi 
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konkurentsieeskirjade kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tegevuseeskirjad võib kehtestada 
lennujaama käitaja, avaliku sektori asutus 
või mõni muu lennujaama kontrolliv organ.

2. Tegevuseeskirjad lennujaama 
nõuetekohase toimimise tagamiseks võib 
kehtestada lennujaama käitaja, avaliku 
sektori asutus või mõni muu lennujaama 
kontrolliv organ.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lennujaamades, mille aastane veomaht 
ei ole olnud väiksem kui viis miljonit 
reisijat või 100 000 tonni kaupa vähemalt 
kolmel eelneval aastal, määrab lennujaama 
käitaja või vajaduse korral avaliku sektori 
asutus või mõni muu lennujaama kontrolliv 
asutus maapealse teeninduse teenuste 
osutamiseks kvaliteedi 
miinimumstandardid. 

2. Lennujaamades, mille aastane veomaht 
ei ole olnud väiksem kui viis miljonit 
reisijat või 100 000 tonni kaupa vähemalt 
kolmel eelneval aastal, määrab lennujaama 
käitaja või vajaduse korral avaliku sektori 
asutus või mõni muu lennujaama kontrolliv 
asutus maapealse teeninduse teenuste 
kvaliteedi miinimumstandardid. Selliste 
standardite juures tuleb võtta arvesse 
ohutuseeskirju ning lennujaama käitaja 
ja asjaomaste lennundusettevõtjate 
kehtestatud korda ja juhtimissüsteeme 
ning nad peavad olema nendega 
kooskõlas, nagu osutatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 
216/2008.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Maapealse teeninduse teenuste osutajad 
ja omateenindust teostavad lennujaama 
kasutajad peavad asjaomastest kvaliteedi 
miinimumstandarditest kinni. Peale selle 
peavad lennujaama kasutajad ja maapealse 
teeninduse teenuste osutajad kinni 
kvaliteedi miinimumstandarditest oma 
lepingulistes suhetes.

3. Maapealse teeninduse teenuste osutajad 
ja omateenindust teostavad lennujaama 
kasutajad peavad asjaomastest kvaliteedi 
miinimumstandarditest kinni. Lennujaama 
käitaja võib nõuda, et maapealse 
teeninduse teenuste osutajad ja 
omateenindusega lennujaama kasutajad 
kehtestaksid ja rakendaksid ettevõtte 
suuruse ning tema tegevuse iseloomu ja 
keerukusega proportsionaalsed ohutuse 
juhtimise süsteemid, mis oleksid 
kooskõlas lennujaama käitaja 
juhtimissüsteemidega ning kõigi muude 
liikmesriigi või ELi õigusaktides esitatud 
ohutusnõuetega. Peale selle peavad 
lennujaama kasutajad ja maapealse 
teeninduse teenuste osutajad kinni 
kvaliteedi miinimumstandarditest oma 
lepingulistes suhetes.

Or. en

Selgitus

Kvaliteedi miinimumstandardid kajastavad neljast tööturu osapoolest kolme (lennujaamad, 
ametiühingud ja sõltumatud käitlejad) 2011. aasta aprillis vastu võetud ühist seisukohta. Kuid 
antud süsteemis puuduvad toimivad jõustamismehhanismid (v.a see, kui liikmesriik 
ebaproportsionaalse meetmena tühistab maapealse teeninduse teenuste osutaja tegevusloa).

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui see ei taga eeskirjade täitmist, on 
käitajal õigus võtta meetmeid kvaliteedi 
miinimumstandardite jõustamiseks. Need 
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meetmed peavad olema läbipaistvad, 
proportsionaalsed ja 
mittediskrimineerivad.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennujaamades, mille aastane veomaht 
ei ole olnud väiksem kui viis miljonit 
reisijat või 100 000 tonni kaupa vähemalt 
kolmel järjestikusel aastal, annavad 
maapealse teeninduse teenuste osutajad ja 
omateenindust teostavad lennujaama 
kasutajad tegevuse tulemuslikkusest aru 
komisjonile.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvukad aruanded suurendavad kõigi maapealsete teenuste osutajate ja omateenindust 
teostavate lennujaama kasutajate halduskoormust ega loo tegelikku lisandväärtust.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonil on õigus võtta artikli 42 
kohase delegeeritud õigusaktiga vastu 
üksikasjalikud spetsifikatsioonid 
aruandluskohustuse sisu ja levitamise 
kohta.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Arvukad aruanded suurendavad kõigi maapealsete teenuste osutajate ja omateenindust 
teostavate lennujaama kasutajate halduskoormust ega loo tegelikku lisandväärtust.


