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LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 1. joulukuuta 2011 ehdotuksen asetukseksi maahuolintapalveluista unionin 
lentoasemilla.

Maahuolinta-ala on pitkään odottanut komission ehdotusta, jonka pitäisi kohentaa 
maahuolintapalvelujen tehokkuutta ja yleistä laatua avaamalla markkinoita edelleen. Vaikka 
ehdotus merkitsee huomattavaa parannusta nykyiseen lainsäädäntökehykseen, on vielä 
käsiteltävä keskeisiä seikkoja, jotta voidaan varmistaa markkinoiden tehokas avaaminen 
johdonmukaisesti ja avoimesti ja siten, että palvelut paranevat lentoasemien käyttäjien ja 
matkustajien kannalta.

Enemmän valinnanvaraa maahuolintapalveluissa EU:n lentoasemilla

Komissio lisää ehdotuksessaan velvoitetta kolmansina osapuolina olevien, tiettyjen keskeisten 
maahuolintapalvelujen (matkatavaran käsittely, asematasopalvelut, polttoaine- ja 
öljynhuolinta sekä postin käsittely) tarjoajien vähimmäismäärää kahdesta kolmeen 
lentoasemilla, joilla käy vuodessa yli viisi miljoonaa matkustajaa, ja tarjoaa myös 
mahdollisuuden omahuolintaan, mikä tarjoaa enemmän valinnanvaraa ja myötävaikuttaa 
maahuolintapalvelujen yleisen laadun parantamiseen unionin lentoasemilla.

Komission ehdotus on merkittävä askel oikeaan suuntaan maahuolintapalvelumarkkinoiden 
avaamiseksi.

Valmistelija kannattaakin sitä, että yli viiden miljoonan vuosittaisen matkustajan 
lentoasemilla huolitsijoiden vähimmäismäärän olisi oltava kolme. Valmistelija ei näe, että 
kyseisillä lentoasemilla olisi tarvetta rajoittaa enemmän maahuolintapalvelujen tarjoajien 
pääsyä, kuten komission ehdottaa 14 artiklassa lentokentillä, joilla on tiettyjä rajoitteita.

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille, että otetaan käyttöön muiden jäsenvaltioiden 
antamien hyväksyntien vastavuoroinen tunnustaminen, joka on vapaan liikkuvuuden ja siten 
sisämarkkinoiden keskeinen periaate. Hyväksynnän myöntämismenettelyn on oltava yleisesti 
ottaen avoin ja syrjimätön, eikä se saa käytännössä johtaa markkinoille pääsyn tai 
omahuolinnan harjoittamisen rajoittamiseen tässä asetuksessa säädettyä alemmalle tasolle.

EU:n maahuolintamarkkinoiden tasapainoinen vapauttaminen

Maahuolintapalvelumarkkinoiden avaamisen olisi silti tapahduttava tasapainoisesti.
Maahuolinta-ala on erittäin kilpailupainotteinen, pääomaintensiivinen ja sillä on korkeat ja 
kiinteät henkilöstö- ja laitekustannukset. Maahuolintamarkkinoiden avaamisen jälkeen 
lentoyhtiöt ovat onnistuneet ajamaan huolintamaksuja aina vain alemmiksi. Tämän 
seurauksena Euroopan maahuolinta-ala on nähnyt marginaaliensa kutistuvan viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana, vaikka matkustajamäärät EU:ssa ovat nousseet 
nopeasti.

Markkinoiden täysimääräinen avaaminen aiheuttaisi huolitsijoille lisäpaineita ja johtaisi 
siihen, että ne ovat pakotettuja alentamaan henkilöstökustannuksia. Tämä aiheuttaisi paineita 
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alentaa palkkoja ja johtaisi alempaan työsuhdeturvaan ja henkilöstön vähempään 
kouluttamiseen sekä osa- ja väliaikaisen henkilöstön laajempaan käyttöön.

Tarjouskilpailujen parantaminen edelleen – joustotarve

Valmistelija panee merkille, että komission ehdotuksessa tehdään parannuksia 
tarjouskilpailuihin lisäämällä valintamenettelyn yksityiskohtaisuutta ja jatkamalla tiettyjen 
keskeisten maahuolintapalvelujen tarjoajien valinnan enimmäiskestoa kymmeneen vuoteen. 
Valmistelijan mukaan enimmäiskesto olisi taattava kaikille maahuolintapalveluille eikä 
rajattava vain poikkeustapauksiin (ehdotuksen 14 artikla).

Jotta palvelujen tarjoajille annettaisiin enemmän joustoa ja pk-yrityksille paremmat 
mahdollisuudet, valmistelija ehdottaa, että hankintaviranomainen voisi jakaa 
maahuolintapalvelut osiin ja että kustakin osasta järjestettäisiin erillinen tarjousmenettely. 
Jotta pääsy maahuolintapalvelumarkkinoille ei vaarantuisi, on tärkeää, että avoimet 
tarjouskilpailut ovat keskeisessä asemassa. Valmistelija ehdottaakin, että siinä tapauksessa, 
että tarjousmenettely ei tuota tulosta, hankintaviranomainen olisi velvoitettu käynnistämään 
uuden menettelyn kahdentoista kuukauden määräajassa.

Valmistelija korostaa, että epäonnistunut tarjousmenettely rajallisena ajankohtana silloin, kun 
toinen tarjoaja on lopettanut palvelunsa ennen ennakoitua kautta, pitää katsoa de facto
monopoliksi, joka antaa jäsenvaltiolle syyn säännellä komission ehdottamalla tavalla 
maahuolintapalvelujen hintoja markkinoiden ollessa silti oikeudelliselta kannalta avoimet.

Keskitetty infrastruktuuri ja maksuja koskevat selvennykset

Jotta taattaisiin lentoasemien käyttäjille avoimuus ja suunnitelmallisuus, on tärkeää varmistaa 
yhteinen ja avoin keskitettyjä lentoasemainfrastruktuureja ja rakennelmia koskeva 
maksujärjestelmä. Valmistelija ehdottaa myös, että lentoaseman pitäjä velvoitetaan 
sisällyttämään käyttäjien komitealle ja yrityksille annettaviin tietoihin ennusteet lentoaseman 
tilanteesta maahuolintamaksujen, liikenteen kasvun ja suunniteltujen infrastruktuuri-
investointien osalta.

Jotta vältettäisiin tilanne, jossa maksu kiistetään pelkästään maksun soveltamisen 
lykkäämiseksi, olisi tärkeää, että lentoaseman viranomaiset voisivat kerätä maksua ajalta, jona 
valitusta käsitellään. Jos maahuolintamaksujen tasoa koskeva päätös viedään riippumattoman 
valvontaviranomaisen ratkaistavaksi ko. artiklan 6 kohdan mukaisesti, se ei tule voimaan 
ennen kuin riippumaton valvontaviranomainen on tutkinut asian. Jos riippumaton 
valvontaviranomainen hyväksyy infrastruktuurin hallinnoijan päätöksen 
maahuolintamaksujen tasosta, maksua voidaan kerätä siitä alkaen, kun alkuperäinen päätös 
tehtiin.

Koordinointitoimet

Jotta vahvistettaisiin lentoaseman pitäjän koordinointiroolia, sille on annettava valta panna 
täytäntöön menettelytapasäännöt. Valmistelija korostaa, että lentoaseman pitäjän tulisi olla 
vastuussa lentoasemansa maahuolintatoiminnan asianmukaisesta koordinoinnista.
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Vaatimukset

Valmistelija ehdottaa lentoasemapalveluille vähimmäisvaatimuksia palvelujen parantamiseksi 
ja lentoasemien toiminnan edistämiseksi. Vähimmäisvaatimuksissa on tärkeää noudattaa 
yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 216/2008 
tarkoitettuja turvallisuussääntöjä ja -järjestelyjä sekä johtamisjärjestelmiä. Lisäksi valmistelija 
esittää, että maahuolintapalvelujen tarjoajille asetetaan velvollisuus vahvistaa ja panna 
täytäntöön turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jonka olisi tuettava vähimmäislaatuvaatimusten 
täytäntöönpanoa. Lentoaseman pitäjälle annetaan lisäksi valta panna täytäntöön 
vähimmäislaatuvaatimukset.

Johtopäätös

Valmistelija korostaa, että EU:n maahuolintapalvelumarkkinoiden avaamisen olisi 
tapahduttava tasapainoisesti, koska täysi vapauttaminen saattaisi johtaa suureen epävakauteen, 
kun yhä useammat huolitsijat joutuisivat jättämään alan. Huolintayritykset ovat 
lentoliikenteen selkäranka. Epävakaat huolintamarkkinat johtaisivat toistuviin häiriöihin 
Euroopan lentoasemilla sekä merkittäviin irtisanomisiin. Pitkällä aikavälillä katsottuna täysi 
vapauttaminen kuitenkin todennäköisesti johtaa Euroopan laajuiseen oligopoliin, jossa on 
vain muutamia huolintayrityksiä. Tällainen tulos ei ole lentoasemien, työntekijöiden tai 
matkustajien intressien mukaista ja vaikuttaisi kielteisesti kilpailukykyyn, kasvuun ja 
työpaikkoihin.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan lentoaseman on perustettava 
lentoaseman käyttäjien tai käyttäjiä 
edustavien järjestöjen edustajista 
muodostuva komitea ('käyttäjien komitea').

Kunkin tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvan lentoaseman on lentoaseman 
käyttäjien pyynnöstä perustettava 
lentoaseman käyttäjien tai käyttäjiä 
edustavien järjestöjen edustajista 
muodostuva komitea ('käyttäjien komitea').

Or. en
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Perustelu

Joillakin lentoasemilla edustajat eivät suurten ongelma- tai riitatilanteiden puuttuessa enää 
osallistuneet käyttäjien komiteoiden kokouksiin. Tästä syystä ei pitäisi asettaa velvoitetta 
perustaa tällaista komiteaa, jos käyttäjät eivät sellaista ole pyytäneet. Pienemmillä 
alueellisilla lentoasemilla käyttäjien komitean perustaminen voi lisäksi aiheuttaa lisääntyneen 
hallinnollisen ja taloudellisen taakan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maahuolintapalvelujen tarjoamiseen 
oikeutetut toimijat sellaisilla lentoasemilla, 
joilla palveluntarjoajien määrä on rajoitettu 
6 artiklan tai 14 artiklan nojalla, valitaan 
avoimessa ja syrjimättömässä 
tarjousmenettelyssä. 

1. Maahuolintapalvelujen tarjoamiseen 
oikeutetut toimijat sellaisilla lentoasemilla, 
joilla palveluntarjoajien määrä on rajoitettu 
6 artiklan tai 14 artiklan nojalla, valitaan 
avoimessa ja syrjimättömässä 
tarjousmenettelyssä, joka on avoin kaikille 
osapuolille vesi- ja energiahuollon sekä 
liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden 
hankintamenettelyjen 
yhteensovittamisesta annetun direktiivin 
2004/17/EY säännösten mukaisesti..
Hankintaviranomainen voi jakaa nämä 
maahuolintapalvelut erillisiin osiin ja 
järjestää erillisen tarjousmenettelyn 
kustakin osasta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Annettuaan komissiolle tiedon asiasta 
asianomainen jäsenvaltio voi osana 
tarjouserittelyä asettaa julkisen palvelun 
velvoitteen, joka maahuolintapalvelujen 
tarjoajan on täytettävä, alueensa syrjäistä 

4. Annettuaan komissiolle tiedon asiasta 
asianomainen jäsenvaltio voi Euroopan 
unionin valtiontukisääntöjä noudattaen
osana tarjouserittelyä asettaa julkisen 
palvelun velvoitteen, joka 
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aluetta tai kehitysaluetta palveleville 
lentoasemille, joilla maahuolintapalvelujen 
tarjoajat eivät ole halukkaita toimittamaan 
palveluja ilman julkista tukea (eli ilman 
yksinoikeuksia tai korvauksia), mutta jotka 
ovat ehdottoman välttämättömiä 
asianomaisen jäsenvaltion yhteyksien 
kannalta. Asetuksella ei rajoiteta 
Euroopan unionin valtiontukea koskevien 
säännösten soveltamista.

maahuolintapalvelujen tarjoajan on 
täytettävä, alueensa syrjäistä aluetta tai 
kehitysaluetta palveleville lentoasemille, 
joilla maahuolintapalvelujen tarjoajat eivät 
ole halukkaita toimittamaan palveluja 
ilman julkista tukea (eli ilman 
yksinoikeuksia tai korvauksia), mutta jotka 
ovat ehdottoman välttämättömiä 
asianomaisen jäsenvaltion yhteyksien 
kannalta.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos tarjouskilpailussa ei onnistuta 
löytämään riittävää määrää 
palveluntarjoajia 6 artiklan mukaisesti, 
hankintaviranomaisen on järjestettävä 
uusi tarjouskilpailu 12 kuukauden 
kuluessa edellisen tarjousmenettelyn
päättymisestä. Hankintaviranomainen voi 
käyttäjien komiteaa kuultuaan pidentää 
tätä määräaikaa enintään 36 kuukauteen.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Maahuolintapalvelujen tarjoajat saavat 
tarjota palvelujaan vähintään seitsemän 
vuoden ja enintään kymmenen vuoden ajan
paitsi poikkeustapauksissa, joissa on kyse 
14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

1. Maahuolintapalvelujen tarjoajat saavat 
tarjota palvelujaan vähintään seitsemän 
vuoden ja enintään kymmenen vuoden 
ajan. Tarjouskilpailuilmoituksessa on 
ilmoitettava täsmällisesti ajanjakso, jonka 
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omahuolinnan ja kolmannen osapuolen 
maahuolinnan aloittamisesta.
Tarjouskilpailuilmoituksessa on 
ilmoitettava täsmällisesti ajanjakso, jonka 
ajan palveluntarjoajat saavat tarjota 
palvelujaan ja päivämäärä, jolloin 
palvelujen tarjoaminen voi alkaa.

ajan palveluntarjoajat saavat tarjota 
palvelujaan ja päivämäärä, jolloin 
palvelujen tarjoaminen voi alkaa.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jos maahuolintapalvelujen tarjoaja 
lopettaa toimintansa ennen sen lupa-
ajanjakson päättymistä, palveluntarjoaja 
korvataan 7, 8 ja 9 artiklassa ja tässä 
artiklassa kuvaillun valintamenettelyn 
perusteella. Toimintansa lopettavan 
palveluntarjoajan on ilmoitettava 
asianomaiselle
tarjouskilpailuviranomaiselle
aikomuksestaan lopettaa toimintansa
riittävän ajoissa etukäteen ja vähintään 
kuusi kuukautta aiottua 
lopettamisajankohtaa aikaisemmin.
Palveluntarjoajalle voidaan määrätä 
sakkoja, jos se ei tiedota 
tarjouskilpailuviranomaiselle asiasta
riittävän ajoissa, paitsi jos palveluntarjoaja 
voi näyttää toteen, että kyseessä oli 
ylivoimainen este.

4. Jos maahuolintapalvelujen tarjoaja 
lopettaa toimintansa ennen lupa-
ajanjaksonsa päättymistä, palveluntarjoaja 
korvataan 7, 8 ja 9 artiklassa ja tässä 
artiklassa kuvaillun valintamenettelyn 
perusteella. Toimintansa lopettavan 
palveluntarjoajan on ilmoitettava 
asianomaiselle hankintaviranomaiselle
aikomuksestaan lopettaa toimintansa 
vähintään kuusi kuukautta ennen aiottua 
lopettamisajankohtaa. Palveluntarjoajalle 
voidaan määrätä sakkoja, jos se ei tiedota 
hankintaviranomaiselle asiasta vähintään 
kuusi kuukautta ennen, paitsi jos 
palveluntarjoaja voi näyttää toteen, että 
kyseessä oli ylivoimainen este.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 5 kohta – toinen alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei onnistu löytämään 
maahuolintapalvelujen tarjoajaa 
kyseiseksi määräajaksi, jäsenvaltion on 
säänneltävä niiden 
maahuolintapalvelujen hintoja, joiden 
kohdalla vallitsee monopoli siihen asti, 
kunnes seuraava palveluntarjoaja alkaa 
tarjota lentoasemalla kyseisiä 
maahuolintapalveluja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksen kohdalla, joka koskee hintoja tilanteessa, jossa on väliaikaisesti de facto 
monopoli, ei ole oikeusperustaa, koska markkinat katsotaan edelleen avoimiksi. Huolitsijan ja 
asiakkaan väliset hinnat ovat kaupallisen sopimuksen tulosta ja perustuvat arkaluonteiseen 
tietoon, jota ei voida paljastaa. Tällaista sääntöä ei voida asettaa kaupallisilla markkinoilla. 
Se johtaisi kilpailun vääristymiseen potentiaalisiin kilpailijoihin nähden.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tilanteissa, joissa jäsenvaltio säätää 
edellä 2 kohdassa tarkoitetusta 
vaatimuksesta, 7–10 artiklassa säädettyyn 
valintamenettelyyn liittyvissä 
tarjouskilpailuasiakirjoissa on esitettävä 
luettelo kyseisestä henkilöstöstä ja 
kerrottava yksityiskohtaisesti 
työntekijöiden sopimukseen perustuvista 
oikeuksista ja ehdoista, joiden täyttyessä 
työntekijöiden katsotaan liittyvän kyseessä 
oleviin palveluihin.

5. Edellä 7–10 artiklassa säädettyyn 
valintamenettelyyn liittyvissä 
tarjouskilpailuasiakirjoissa on esitettävä 
luettelo kyseisestä henkilöstöstä ja 
kerrottava yksityiskohtaisesti 
työntekijöiden sopimukseen perustuvista 
oikeuksista ja ehdoista, joiden täyttyessä 
työntekijöiden katsotaan liittyvän kyseessä 
oleviin palveluihin.

Or. en
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Perustelu

Sosiaaliehtojen yhdenmukaistaminen sisämarkkinoilla on keskeinen edellytys syrjivien 
käytäntöjen välttämiseksi. Maahuolintamarkkinat ovat kovin epävakaat ja huolitsija saattaa 
vaihtua kussakin uudessa tarjousmenettelyssä. Tämä johtaa huomattavaan epävarmuuteen 
työntekijöiden kannalta, koska he voivat joutua sopeutumaan uuden huolitsijan sääntöihin ja 
sosiaaliehtoihin tai jopa tulla irtisanotuiksi. Näin ollen varmistettava henkilöstön työehtojen 
parempi jatkuvuus.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) rajoittaa yhden tai useamman 
6 artiklan 2 kohdassa mainitun 
maahuolintapalvelulajin tarjoamisen 
yhdelle tai kahdelle palveluntarjoajalle 
lentoasemilla, joiden vuosittainen 
liikennemäärä on vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia; jos palvelujen tarjoaminen on 
rajoitettu kahdelle tarjoajalle, sovelletaan 
6 artiklan 3 kohtaa,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisilla lentoasemilla, joiden 
liikennemäärä on ollut vähintään kaksi 
miljoonaa matkustajaa tai 50 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen peräkkäisen 
vuoden ajan, mikään yritys ei saa tarjota 
maahuolintapalveluja – oli sitten kyseessä 
maahuolintapalvelujen tarjoaja tai 
omahuolintaa harjoittava lentoaseman 
käyttäjä – ellei sille ole myönnetty 
asianmukaista hyväksyntää. Tämän luvun 

1. Mikään yritys ei saa tarjota 
maahuolintapalveluja – oli sitten kyseessä 
maahuolintapalvelujen tarjoaja, 
alihankkija tai omahuolintaa harjoittava 
lentoaseman käyttäjä – ellei sille ole 
myönnetty asianmukaista hyväksyntää. 
Tämän luvun vaatimukset täyttävällä 
yrityksellä on oikeus saada hyväksyntä.
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vaatimukset täyttävällä yrityksellä on 
oikeus saada hyväksyntä.

Or. en

Perustelu

Tämä vaatimus on linjassa kolmen neljästä markkinapuolesta (lentoasemat, ammattiliitot, 
riippumattomat huolitsijat) huhtikuussa 2011 antaman yhteisen lausuman kanssa. Olisi 
kuitenkin tehtävä selväksi, että sitä sovelletaan kaikkiin yrityksiin, alihankkijat mukaan 
luettuina. Ei myöskään ole perusteita rajoittaa tätä vaatimusta ainoastaan suurempiin 
lentoasemiin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hyväksynnän myöntämismenettelyn 
on oltava avoin ja syrjimätön, eikä se saa 
käytännössä johtaa markkinoille pääsyn 
tai omahuolinnan harjoittamisen 
rajoittamiseen tässä asetuksessa säädettyä 
alemmalle tasolle.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos käyttäjien komitea on eri mieltä 
infrastruktuurin keskittämistä tai 
keskittämättä jättämistä koskevasta 
lentoaseman pitäjän päätöksestä taikka 
keskittämisen laajuutta koskevasta 
päätöksestä, se voi pyytää jäsenvaltion 
riippumatonta valvontaviranomaista 
päättämään, onko kyseisen 
infrastruktuurin keskittäminen tarpeen 

5. Jos käyttäjien komitea on eri mieltä 
infrastruktuurin keskittämistä tai 
keskittämättä jättämistä koskevasta 
lentoaseman pitäjän päätöksestä taikka 
keskittämisen laajuutta koskevasta 
päätöksestä, se voi pyytää jäsenvaltion 
riippumatonta valvontaviranomaista 
tarkastelemaan lentoaseman pitäjän 
tekemän päätöksen perusteita.
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vai ei ja missä laajuudessa.

Or. en

Perustelu

Asetusehdotuksessa viitataan lentoasemamaksuista annettuun direktiiviin 2009/12/EY. 
Vaatimusten olisi siis oltava yhdenmukaisia direktiivin periaatteiden ja säännösten kanssa. 
Tätä taustaa vasten valvontaviranomaisen asemaa olisi rajoitettava siihen, että tämä 
tarkistaa päätöksen perusteet ja päättää sen pätevyydestä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – e a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(e a) ennusteet lentoaseman tilanteesta 
maahuolintamaksujen, liikenteen kasvun 
ja suunniteltujen infrastruktuuri-
investointien osalta;

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos lentoaseman muiden kuin 
keskitetyksi infrastruktuuriksi 
määriteltyjen rakennelmien käytöstä 
peritään maksu, se määritellään 
asiaankuuluvin, puolueettomin, avoimin 
ja syrjimättömin perustein.
Jäsenvaltiot voivat edelleen sallia, että 
direktiivissä 2009/12/EY määritellyn 
lentoasemaverkon lentoaseman pitäjä 
soveltaa yhteistä ja avointa 
maksujärjestelmää.

Or. en
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

7. Jos maksujen tasoa koskeva päätös 
viedään riippumattoman 
valvontaviranomaisen ratkaistavaksi tämän 
artiklan 6 kohdan mukaisesti, sovelletaan 
direktiivissä 2009/12/EY olevassa 
6 artiklassa vahvistettua menettelyä.

7. Jos maksujen tasoa koskeva päätös 
viedään riippumattoman 
valvontaviranomaisen ratkaistavaksi tämän 
artiklan 6 kohdan mukaisesti, se ei tule 
voimaan ennen kuin riippumaton 
valvontaviranomainen on tutkinut asian.
Jos riippumaton valvontaviranomainen 
hyväksyy infrastruktuurin hallintaelimen 
päätöksen maahuolintamaksujen tasosta, 
maksua voidaan kerätä siitä alkaen, kun 
alkuperäinen päätös tehtiin.

Or. en

Perustelu

Jotta vältettäisiin tilanne, jossa maksu kiistetään pelkästään maksun soveltamisen 
lykkäämiseksi, olisi tärkeää, että lentoaseman viranomaiset voisivat kerätä maksua ajalta, 
jona valitusta käsitellään.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Lentoaseman pitäjän tulee vastata 
lentoasemansa maahuolintatoiminnan 
asianmukaisesta koordinoinnista.
Lentoaseman pitäjän on maassa tapahtuvan 
toiminnan koordinoijana varmistettava, että 
maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
omahuolintaa harjoittajien lentoaseman
käyttäjien toimet ovat 31 artiklassa
määritettyjen lentoaseman
menettelytapasääntöjen mukaisia.

1. Lentoaseman pitäjän tulee vastata 
lentoasemansa maahuolintatoiminnan 
asianmukaisesta koordinoinnista.
Lentoaseman pitäjän on maassa tapahtuvan 
toiminnan koordinoijana varmistettava, että 
maahuolintapalvelujen tarjoajat ja 
omahuolintaa harjoittavat lentoaseman
käyttäjät noudattavat 31 artiklassa
määritettyjä lentoaseman
menettelytapasääntöjä.

Lentoaseman pitäjälle annetaan valta 
hyväksyä toimenpiteitä 
menettelytapasääntöjen 
täytäntöönpanemiseksi. Toimenpiteiden 
on oltava avoimia, kohtuullisia ja 
syrjimättömiä.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän artiklan säännökset eivät 
rajoita Euroopan unionin 
kilpailusääntöjen soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lentoasemaa valvova lentoaseman 
pitäjä, viranomainen tai muu elin voi antaa
menettelytapasäännöt.

2. Lentoasemaa valvova lentoaseman 
pitäjä, viranomainen tai muu elin voi antaa
menettelytapasääntöjä lentoaseman 
asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lentoaseman pitäjän tai tarvittaessa 
viranomaisen tai jonkin muun lentoasemaa 
valvovan elimen on määritettävä 
maahuolintapalvelujen 
vähimmäislaatuvaatimukset sellaisilla 
lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen edellisen vuoden 
ajan.

2. Lentoaseman pitäjän tai tarvittaessa 
viranomaisen tai jonkin muun lentoasemaa 
valvovan elimen on määritettävä 
maahuolintapalvelujen 
vähimmäislaatuvaatimukset sellaisilla 
lentoasemilla, joiden vuotuinen 
liikennemäärä on ollut vähintään viisi 
miljoonaa matkustajaa tai 100 000 tonnia 
rahtia vähintään kolmen edellisen vuoden 
ajan. Vaatimuksissa on otettava huomioon 
lentoaseman pitäjän ja asianomaisten, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 216/2008 
tarkoitettujen lentoliikenteen harjoittajien 
turvallisuussäännöt ja -järjestelyt sekä 
johtamisjärjestelmät ja noudatettava 
johdonmukaisuutta niiden kanssa.

Or. en
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
omahuolintaa harjoittavien lentoaseman 
käyttäjien on noudatettava kyseisiä 
vähimmäislaatuvaatimuksia. Lentoaseman 
käyttäjien ja maahuolintapalvelujen 
tarjoajien on lisäksi noudatettava 
sopimussuhteisiinsa sisältyviä 
vähimmäislaatuvaatimuksia.

3. Maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
omahuolintaa harjoittavien lentoaseman 
käyttäjien on noudatettava kyseisiä 
vähimmäislaatuvaatimuksia. Lentoaseman 
pitäjä voi vaatia, että 
maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
omahuolintaa harjoittavien lentoaseman 
käyttäjien on vahvistettava ja pantava 
täytäntöön 
turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka 
vastaa kyseisen yrityksen kokoa ja sen 
toiminnan luonnetta ja monipuolisuutta, 
joka on sopusoinnussa lentoaseman 
pitäjän hallinnointijärjestelmien kanssa ja 
joka on kansallisessa tai unionin 
lainsäädännössä mahdollisesti asetettujen 
muiden turvallisuusvaatimusten 
mukainen. Lentoaseman käyttäjien ja 
maahuolintapalvelujen tarjoajien on lisäksi 
noudatettava sopimussuhteisiinsa sisältyviä 
vähimmäislaatuvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vähimmäislaatuvaatimukset heijastelevat kolmen neljästä markkinapuolesta (lentoasemat, 
ammattiliitot, riippumattomat huolitsijat) huhtikuussa 2011 omaksumaa yhteistä kantaa. 
Järjestelmä ei kuitenkaan tarjoa toimivaa ratkaisua täytäntöönpanonsa varmistamiseksi 
(lukuun ottamatta kohtuutonta vaihtoehtoa, jossa jäsenvaltio peruu maahuolitsijan 
hyväksynnän).

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos noudattamista ei voida varmistaa 
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tällä tavoin, lentoaseman pitäjälle 
annetaan valta hyväksyä toimenpiteitä 
vähimmäislaatuvaatimusten 
täytäntöönpanemiseksi. Toimenpiteiden 
on oltava avoimia, kohtuullisia ja 
syrjimättömiä.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaisten lentoasemien, joiden 
vuotuinen liikennemäärä on ollut 
vähintään viisi miljoonaa matkustajaa tai 
100 000 tonnia rahtia vähintään kolmen 
peräkkäisen vuoden ajan, 
maahuolintapalvelujen tarjoajien ja 
omahuolintaa harjoittavien lentoaseman 
käyttäjien on laadittava komissiolle 
kertomus toimintansa tehokkuudesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Raporttien suuri määrä johtaa huolitsijoiden ja omahuolitsijoiden suurempaan 
hallinnolliseen taakkaan ilman, että saadaan todellista lisäarvoa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio valtuutetaan antamaan 
jäljempänä olevan 42 artiklan mukaisesti 
delegoitu säädös raportointivelvoitteiden 
sisältöä ja niiden levittämistä koskevista 
yksityiskohtaisia säännöksistä.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Raporttien suuri määrä johtaa huolitsijoiden ja omahuolitsijoiden suurempaan 
hallinnolliseen taakkaan ilman, että saadaan todellista lisäarvoa.


