
AD\912854NL.doc PE491.100v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

2011/0397(COD)

19.9.2012

ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

aan de Commissie vervoer en toerisme

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
inzake grondafhandelingsdiensten op EU-luchthavens en tot intrekking van 
Richtlijn 96/67/EG
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

Rapporteur voor advies(*): Thomas Mann

(*) Medeverantwoordelijke commissies – Artikel 50 van het Reglement



PE491.100v02-00 2/23 AD\912854NL.doc

NL

PA_Legam



AD\912854NL.doc 3/23 PE491.100v02-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Aan de EMPL-hoorzitting inzake grondafhandelingsdiensten namen vertegenwoordigers van 
vakbonden, luchthavenexploitanten, luchtvaartmaatschappijen en de Europese Commissie deel.
In dit verslag wordt rekening gehouden met de resultaten.

Grondafhandelingsdiensten zijn belangrijk voor een soepel verloop van het luchtverkeer. Er zijn 
elf categorieën grondafhandelingsdiensten: (1) administratie en toezicht op de grond, (2) 
passagiersafhandeling, (3) bagageafhandeling, (4) vracht- en postafhandeling, (5) 
platformafhandeling, (6) vliegtuigservicing, (7) brandstof- en olielevering, (8) onderhoud van het 
luchtvaartuig, (9) administratie inzake vluchtuitvoering en bemanning, (10) vervoer op de grond 
en (11) catering. Thans mag in de categorieën 3, 4, 5 en 7 de toegang tot de markt worden 
beperkt.

Belang van de grondafhandelingsdiensten
Volgens de Europese Commissie leveren de grondafhandelingsdiensten wereldwijd ongeveer 50 
miljard euro op.1 Het aantal personen dat in Europa in deze sector werkzaam is wordt op 
minstens 60 000 geschat.2  

De liberalisering van 1996 en de gevolgen hiervan
Uw rapporteur heeft in 1996 en 2008 adviezen inzake grondafhandelingsdiensten opgesteld. In 
1996 hebben het Europees Parlement en de Raad Richtlijn 96/67/EG aangenomen. Deze richtlijn 
heeft tot doel de markt voor grondafhandelingsdiensten open te stellen en meer concurrentie toe 
te laten. Het meermaals door de Europese Commissie geciteerde onderzoek van Ecorys 
concludeert dat door de eerste openstelling van de markt de arbeidsplaatsen minder zeker zijn 
geworden en het aantal kortlopende contracten is toegenomen.3 Bovendien heeft de helft van de 
vakbonden in de EU benadrukt dat de stijging van de lonen van de grondafhandelingsdiensten 
onder het niveau van de inflatie en de gemiddelde loonstijging is gebleven.4 De personeelskosten 
maken rond de 75% van de productiekosten van de grondafhandelingsdiensten uit. Volgens de 
Commissie zijn de kosten voor de vliegtuigmaatschappijen duidelijk gedaald.5 De kosten voor 
grondafhandelingsdiensten vertegenwoordigen 5 tot 12% van hun exploitatiekosten6.

De liberaliseringsplannen 2012 voor de vermindering van vertragingen
De Europese Commissie heeft op 1 december 2012 een ontwerpverordening inzake 
grondafhandelingsdiensten gepresenteerd die Richtlijn 96/67/EG moet vervangen. De 
verordening heeft tot doel vertragingen te verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening 
aan passagiers te verbeteren. Om dit doel te bereiken wil de Commissie de markt voor 
grondafhandelingsdiensten verder liberaliseren en wel door toegang te verlenen aan minstens één 
extra onafhankelijke derde afhandelaar.

Grondafhandelingsdiensten zijn niet de hoofdoorzaak van vertragingen  

                                               
1 Ontwerpverordening COM(2011)0824, toelichting blz. 2.
2 Ontwerpverordening COM(2011)0824, toelichting blz. 2.
3 Ecorys onderzoek, 21 december 2007: Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, blz. 56.4Ecorys onderzoek, 21 december 2007: Social developments in the EU air transport: A study of developments in 
employment, wages and working conditions in the period of 1997 - 2007, blz. 56.
5 Verslag van de Europese Commissie inzake grondafhandelingsdiensten van 24.1.2007.
6 Ontwerpverordening COM(2011)0824, toelichting blz. 2
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Uw rapporteur verwerpt de bewering van de Europese Commissie dat drie van de vier 
vertragingen door grondafhandelingsdiensten worden veroorzaakt. Hij heeft ten minste de 
beschikking over betrouwbare informatie van de Duitse luchthavens waaruit blijkt dat 
vertragingen slechts voor een zeer beperkt, gedeeltelijk te verwaarlozen deel door de 
grondafhandelingsdiensten worden veroorzaakt. Het gaat hier om 0,6% tot 4% van de gevallen.

In een antwoord op een schriftelijke vraag van uw rapporteur heeft Commissaris Kallas van 
vervoer verklaard dat "de Commissie noch voor de EU, noch op het niveau van de lidstaten 
beschikt over gegevens over vertragingen die speciaal aan de grondafhandelingsdiensten toe te 
schrijven zijn." Dientengevolge hekelt uw rapporteur het feit dat de Europese Commissie ervoor 
heeft gekozen haar voorstellen in het juridisch kader van een verordening te doen. Hij is van 
mening dat hiermee de lidstaten de noodzakelijke speelruimte wordt ontnomen.

Afwijzing van de liberalisering
Uw rapporteur is fel gekant tegen een verdere liberalisering. De markt voor 
grondafhandelingsdiensten heeft reeds een hoog productiviteitsniveau bereikt. Het optimaliseren 
van de processen is voor het grootste deel afgerond. Talrijke aanbieders maken nu al slechts een 
beperkte winst.

In deze omstandigheden zal het toelaten van extra aanbieders ertoe leiden dat de verhoogde 
prijsdruk door middel van bezuinigingen op de personeelskosten direct aan de werknemers wordt 
doorberekend. De gevolgen van de laatste liberalisering laten zien dat dit moet worden 
voorkomen. Het is niet redelijk dat de lonen in de grondafhandelingssector verder dalen en dat 
nog meer vaste contracten in tijdelijke contracten worden veranderd. De werknemers van de 
grondafhandelingsdiensten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het luchtvervoer, de 
handhaving van de technische vliegveiligheid en ook voor de bescherming tegen 
terreurdreigingen.      

Het gaat in tegen de veiligheidsbelangen van de bevolking om de sociale druk op de werknemers 
te verhogen en om hen in een onzekere positie te brengen. Een verbetering van de kwaliteit 
wordt niet bereikt door loondumping. Bestaande standaarden, een soepel verloop en de sterke 
motivatie van de medewerkers komen in het gedrang.

Garanties bij overname
De Europese Commissie heeft in artikel 12 voorzien in de mogelijkheid van het bieden van 
garanties en bescherming van de rechten van werknemers van grondafhandelingsdiensten in 
geval van overname. Op deze manier zouden de gevolgen van een verdere liberalisering worden 
verzacht. Uw rapporteur kan deze benadering waarderen. Mocht het ondanks de sterke 
tegenstand tot een liberalisering komen, moet van een vage mogelijkheid evenwel een 
verplichting worden gemaakt. Deze moet met verregaande beschermende rechten worden 
uitgebreid en een optimaal kwaliteits- en zekerheidsniveau garanderen. Deze eisen vormen de 
grondslag voor de wijzigingsvoorstellen van uw rapporteur.

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het arrest van het Europees Hof 
van Justitie van 14 juli 2005, zaak C-
386/03 Commissie/Duitsland1 en zaak C-
460/02 Commissie/Italië,
__________________
1 Jurispr. 2005, blz. I-6947.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het is niet duidelijk of lidstaten bij 
een wijziging van verlener van 
grondafhandelingsdiensten waartoe de 
toegang beperkt is, de nieuwe 
dienstverlener kunnen verplichten het
personeel over te nemen. Aangezien de 
niet-overname van het personeel een 
negatief effect kan hebben op de kwaliteit 
van de grondafhandelingsdiensten, moet
verduidelijking worden gegeven bij de 
regels inzake de overname van personeel 
die verder gaat dan hetgeen reeds bepaald 
is in Richtlĳn 2001/23/EG inzake de 
overdracht van ondernemingen, en moeten 
de lidstaten in staat worden gesteld om 
voor passende werkgelegenheid en 
werkomstandigheden te zorgen.

(17) Er dient te worden verduidelijkt en 
gewaarborgd hoe lidstaten bij een 
wijziging van verlener van 
grondafhandelingsdiensten ondubbelzinnig
tot overname van personeel kunnen 
verplichten. De niet-overname van het 
personeel heeft een negatief effect op de 
kwaliteit van de 
grondafhandelingsdiensten. Daarom is het 
dringend geboden dat er verduidelijking 
wordt gegeven bij de regels inzake de 
overname van personeel via de toepassing 
van Richtlĳn 2001/23/EG inzake de 
overdracht van ondernemingen en dat deze 
regels indien nodig worden gewijzigd, in 
overleg met de sociale partners, en moeten 
de lidstaten in staat worden gesteld om 
voor passende werkgelegenheid, veiligheid
en werkomstandigheden alsmede 
bescherming van de rechten van 
werknemers en hoge arbeidsnormen  te 
zorgen. De lidstaten wordt aanbevolen om 
ontslag om economische, technische of 
organisatorische redenen in deze context 
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niet toe te staan.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De bepalingen van deze 
verordening moeten adequate 
veiligheidsniveaus garanderen om ervoor 
te zorgen dat een groot personeelsverloop 
en een groot aantal contracten met 
onderaannemers geen risico voor de 
veiligheidsnormen vormen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17b) De wetgever moet ervoor zorgen dat 
het mogelijk is voor een lidstaat om bij 
een wijziging van verlener van een 
grondafhandelingsdienst waarvoor een 
beperking geldt de overname van 
personeel aan te bevelen.

Motivering

De mogelijkheid voor lidstaten om verleners of luchthavengebruikers te verplichten tot de 
overname van personeel zal de kwaliteit van de grondafhandelingsdiensten of het 
concurrentievermogen niet verbeteren.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In een arbeidsintensieve sector als 
grondafhandeling hebben permanente 

(28) In een arbeidsintensieve sector als 
grondafhandeling hebben permanente 
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ontwikkeling en opleiding van het 
personeel een sterke impact op de kwaliteit 
van de diensten. Daarom moeten 
minimumopleidingseisen worden 
vastgesteld om de kwaliteit van de 
activiteiten te garanderen, voor wat de 
betrouwbaarheid, veerkracht, veiligheid en 
beveiliging betreft, en om een gelijk 
speelveld voor alle exploitanten tot stand te 
brengen.

ontwikkeling en opleiding van het 
personeel een sterke impact op de kwaliteit 
van de diensten en de veiligheid van de 
werkzaamheden. Een bevoegde Europese 
instantie dient in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten, 
exploitanten van luchthavens en de 
sociale partners, ambitieuze 
minimumnormen vaststellen teneinde de 
hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs 
en opleiding van werknemers in de 
grondafhandelingssector te verzekeren.
Deze normen moeten regelmatig worden 
geüpdatet en ontwikkeld teneinde bij te 
dragen aan de kwaliteit van de activiteiten, 
voor wat de betrouwbaarheid, veerkracht, 
veiligheid en beveiliging betreft, en om een 
gelijk speelveld voor alle exploitanten tot 
stand te brengen. Zolang op de 
desbetreffende luchthaven niet aan de 
vereiste normen wordt voldaan, wordt de 
vergunning van de dienstverleners in 
kwestie opgeschort, ingetrokken of 
onthouden,  totdat de adequate norm weer 
is behaald. Wat de details van 
aanvullende specifieke 
luchthavenopleiding betreft dient de 
minimumduur van deze opleiding vijf 
dagen te bedragen.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Om de arbeidsomstandigheden 
van de bagageafhandelaars te verbeteren, 
moet het maximaal toegestane gewicht 
van bagage verder worden verlaagd, in 
het bijzonder wanneer de bagage 
handmatig wordt afgehandeld.  Indien de 
bagage handmatig wordt afgehandeld, 
moet het gewicht van de afzonderlijke 
bagagestukken duidelijk worden vermeld 
door middel van een bagagelabelsysteem 
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aan de hand waarvan de bagage in 
verschillende gewichtscategorieën wordt 
onderverdeeld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om adequate sociale 
bescherming te garanderen voor het 
personeel van bedrijven die 
grondafhandelingsdiensten verlenen.

(31) De lidstaten moeten zorgen voor een
adequate sociale bescherming alsmede 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, ook 
in geval van onderaanneming en 
dienstverrichtingscontracten, voor het 
personeel van bedrijven die 
grondafhandelingsdiensten verlenen.
Wanneer de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaat lacunes in de bescherming of 
inbreuken vaststellen, kan de vergunning 
van dienstverleners worden opgeschort, 
ingetrokken of onthouden, totdat het 
adequate niveau weer is behaald.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Omdat werknemers die op het 
gebied van de bagageafhandeling 
werkzaam zijn het risico lopen om vroeg 
in hun werkzame leven versleten te raken, 
biedt deze verordening de lidstaten de 
mogelijkheid om nationale wetgeving in te 
voeren om arbeidsomstandigheden te 
verbeteren.

Amendement 9
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bescherming van de rechten van 
werknemers in geval van overname van 
personeel voor diensten waarvoor 
markttoegangsbeperkingen gelden

Bescherming van de rechten van 
werknemers in geval van overname van 
personeel

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit artikel is alleen van toepassing op 
grondafhandelingsdiensten waarvoor de 
lidstaat in kwestie het aantal 
dienstverleners heeft beperkt 
overeenkomstig artikel 6 of 14.

1. Dit artikel is van toepassing op 
grondafhandelingsdiensten waarvoor de 
lidstaat in kwestie het aantal 
dienstverleners heeft beperkt 
overeenkomstig artikel 6 of 14. De 
lidstaten dienen tegen de achtergrond van 
onderhavige verordening na te gaan of 
beperking van de concurrentie voor meer 
sectoren nodig is. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een verlener van de in lid 1 bedoelde 
grondafhandelingsdiensten na de in de 
artikelen 7 tot en met 10 vastgestelde 
selectieprocedure zijn vergunning om deze 
diensten te verlenen, verliest, kunnen de 
lidstaten de verlener(s) van 
grondafhandelingsdiensten die daarna deze 
diensten zullen verlenen, verplichten om 
aan het personeel dat deze diensten eerder 
verleende de rechten toe te kennen die zij 
zouden hebben gehad indien een overgang 
in de zin van Richtlijn 2001/23/EG van de 
Raad had plaatsgevonden.

2. Als een verlener van de in lid 1 bedoelde 
grondafhandelingsdiensten na de in de 
artikelen 7 tot en met 10 vastgestelde 
selectieprocedure zijn vergunning om deze 
diensten te verlenen, verliest, als een 
verlener de levering van 
grondafhandelingsdiensten aan een 
luchthavengebruiker beëindigt of als een 
zelfafhandelende luchthavengebruiker de 
zelfafhandeling beëindigt, verplichten de 
lidstaten de verlener(s) van 
grondafhandelingsdiensten of 
zelfafhandelende luchthavengebruikers
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die daarna deze diensten zal/zullen
verlenen, het personeel dat deze diensten 
eerder verleende de rechten toe te kennen 
die zij zouden hebben gehad indien een 
overgang in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad had 
plaatsgevonden. Op de in de eerste zin van 
dit lid genoemde gevallen is artikel 4, lid 
1, tweede zin, van Richtlijn 2001/23/EG 
niet van toepassing. Ontslag om 
economische, technische of 
organisatorische redenen is niet 
toegestaan.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze rechten omvatten de 
toepassing van de algemeen geldende of 
in een sector gebruikelijke collectieve 
arbeidsovereenkomsten zoals die in de 
lidstaten worden gehanteerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten beperken de in lid 2 
vermelde verplichting tot de werknemers 
van de vorige dienstverlener die betrokken 
waren bij het verlenen van de diensten 
waarvoor de vorige dienstverlener zijn 
vergunning heeft verloren, en die vrijwillig 
aanvaarden om in dienst te treden bij de 
nieuwe dienstverlener(s).

3. De lidstaten beperken de in lid 2 
vermelde verplichting tot de werknemers 
van de vorige dienstverlener, met inbegrip 
van die van zelfafhandelende 
luchthavengebruikers, die betrokken
waren bij het verlenen van de
grondafhandelingsdiensten die de vorige 
dienstverlener heeft stopgezet of waarvoor 
de vorige dienstverlener zijn vergunning 
heeft verloren, en die vrijwillig aanvaarden 
om in dienst te treden bij de nieuwe 
dienstverlener(s) of zelfafhandelende 
luchthavengebruiker. De kosten voor een 
sociaal plan voor de uittredende 
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medewerkers worden gedragen door de 
luchtvaartmaatschappijen naar rato van 
hun vervoersaandeel in de vorige 
dienstverlener.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beperken de in lid 2 
vermelde verplichting zodanig dat ze in 
verhouding staat tot het volume van de 
activiteiten die effectief worden 
overgedragen aan de andere 
dienstverlener(s).

Schrappen

Motivering

De Commissie wil met artikel 12, lid 4, de toepassing van Richtlijn 2001/23/EG inzake overgang 
van ondernemingen afzwakken door middel van de invoering van een 
evenredigheidsvoorbehoud. De overnamegaranties die werknemers als tegenprestatie voor 
liberaliseringen door de Commissie in het vooruitzicht zijn gesteld moeten verplicht en 
verstrekkend zijn. Anders wordt de tegenprestatie een valse belofte. Om die reden wil de 
rapporteur dit voorbehoud schrappen.  

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als een lidstaat een verplichting in de 
zin van lid 2 oplegt, wordt in de 
aanbestedingsdocumenten voor de in de 
artikelen 7 tot en met 10 vastgestelde 
selectieprocedure een lijst opgenomen van 
de desbetreffende personeelsleden, met 
vermelding van de relevante 
bijzonderheden van de contractuele rechten 
van de personeelsleden en de 
omstandigheden waaruit blijkt dat de 
personeelsleden betrokken waren bij het 
verlenen van de diensten in kwestie.

5. In de aanbestedingsdocumenten wordt
voor de in de artikelen 7 tot en met 10 
vastgestelde selectieprocedure een lijst 
opgenomen van de desbetreffende 
personeelsleden, met vermelding van de 
relevante bijzonderheden van de 
contractuele rechten van de 
personeelsleden en de omstandigheden 
waaruit blijkt dat de personeelsleden 
betrokken waren bij het verlenen van de 
diensten in kwestie. Vertegenwoordigers 
van het personeel en van de vakbonden 
kunnen over deze lijsten beschikken.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als een verlener van 
grondafhandelingsdiensten stopt met aan 
een luchthavengebruiker 
grondafhandelingsdiensten te verlenen 
die een aanzienlijk gedeelte vormen van 
de grondafhandelingsactiviteiten van die 
dienstverlener, in gevallen die niet onder 
lid 2 vallen, of als een zelfafhandelende 
luchthavengebruiker besluit te stoppen 
met zelfafhandeling, kunnen de lidstaten 
aan de verlener(s) van 
grondafhandelingsdiensten of 
zelfafhandelende luchthavengebruiker die 
deze grondafhandelingsdiensten daarna 
verleent, verplichten om eerder in dienst 
genomen personeel de rechten te verlenen 
waarop zij recht zouden hebben indien 
een overgang in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

Schrappen

Motivering

Artikel 12 moet worden vereenvoudigd door alle drie gevallen (verlener verliest vergunning, 
verlener beëindigt grondafhandelingsdiensten, zelfafhandelende gebruiker beëindigt 
grondafhandelingsdiensten) in het tweede lid van artikel 12 te behandelen. Om die reden kan 
artikel 12, lid 6, worden geschrapt.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten beperken de in lid 6 
vermelde verplichting tot de werknemers 
van de vorige dienstverlener die betrokken 
waren bij het verlenen van de 
grondafhandelingsdiensten die de vorige 
dienstverlener heeft stopgezet, en die 
vrijwillig aanvaarden om in dienst te 

Schrappen
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treden bij de nieuwe dienstverlener(s) of 
zelfafhandelende luchthavengebruiker.

Motivering

Artikel 12 moet worden vereenvoudigd door alle drie gevallen (verlener verliest vergunning, 
verlener beëindigt grondafhandelingsdiensten, zelfafhandelende gebruiker beëindigt 
grondafhandelingsdiensten) in het tweede lid van artikel 12 te behandelen. Om die reden kunnen 
artikel 12, lid 6, en artikel 12, lid 7, omdat deze automatisch in artikel 12, lid 3, is opgenomen, 
worden geschrapt. 

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten beperken de in lid 6 
vermelde verplichting tot de werknemers 
van de zelfafhandelende 
luchthavengebruiker die betrokken waren 
bij het verlenen van de 
grondafhandelingsdiensten die de
zelfafhandelende luchthavengebruiker 
stopzet, en die vrijwillig aanvaarden om in 
dienst te treden bij de nieuwe 
dienstverlener(s) of zelfafhandelende 
luchthavengebruiker.

Schrappen

Motivering

Artikel 12 moet worden vereenvoudigd door alle drie gevallen (verlener verliest vergunning, 
verlener beëindigt grondafhandelingsdiensten, zelfafhandelende gebruiker beëindigt 
grondafhandelingsdiensten) in het tweede lid van artikel 12 te behandelen. Om die reden kunnen 
artikel 12, lid 6, en artikel 12, leden 7 en 8, omdat deze automatisch in artikel 12, lid 3, zijn 
opgenomen, worden geschrapt.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten beperken de in lid 6 Schrappen
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vermelde verplichting zodanig dat ze in 
verhouding staat tot het volume van de 
activiteiten die effectief worden 
overgedragen aan de andere 
dienstverlener of zelfafhandelende 
luchthavengebruiker.

Motivering

De Commissie wil met artikel 12, lid 4, de toepassing van Richtlijn 2001/23/EG inzake overgang 
van ondernemingen afzwakken door middel van de invoering van een 
evenredigheidsvoorbehoud. De overnamegaranties die werknemers als tegenprestatie voor 
liberaliseringen door de Commissie in het vooruitzicht zijn gesteld moeten verplicht en 
verstrekkend zijn. Anders wordt de tegenprestatie een valse belofte. Om die reden wil de 
rapporteur dit voorbehoud schrappen.  

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
loondumping wordt voorkomen, niet 
alleen ten aanzien van de vaste 
werknemers van verleners van 
grondafhandelingsdiensten, maar ook in 
het geval van overname van personeel, 
teneinde adequate sociale normen te 
garanderen en de kwaliteit van de 
grondafhandelingsdiensten te verbeteren;

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten zorgen ervoor dat het personeel 
dat is aangenomen om deze diensten te 
verlenen adequate sociale bescherming 
geniet;
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 10 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 quater. Als buffer voor schadelijke 
gevolgen van liberalisatie in de 
grondafhandelingssector moeten, in het 
belang van de veiligheid, betrouwbaarheid 
en doelmatigheid van de werkzaamheden, 
bindende minimumkwaliteitseisen voor de 
diensten worden vastgesteld en 
gehandhaafd door de beheersautoriteiten 
van luchthavens.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een onderneming die een goedkeuring 
aanvraagt, moet aantonen dat haar 
werknemers over de kwalificaties, 
beroepservaring en anciënniteit beschikken 
die nodig zijn voor de uitvoering van de 
activiteiten waarvoor zij een goedkeuring 
aanvraagt.

Een onderneming die een goedkeuring 
aanvraagt, moet aantonen dat haar 
werknemers over de kwalificaties, 
beroepservaring en anciënniteit beschikken 
die nodig zijn voor de uitvoering van de 
activiteiten waarvoor zij een goedkeuring 
aanvraagt of heeft aangevraagd. 
Individuele eisen met betrekking tot 
kwalificaties, beroepservaring en 
anciënniteit worden voor elke luchthaven 
vastgesteld en toegelicht door de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaat, in nauwe 
samenwerking met de 
luchthavenexploitant en de betrokken 
sociale partners. De bevoegde autoriteiten 
in de lidstaten houden toezicht op de 
toepassing ervan. Daarnaast worden 
algemene opleidingsnormen voor 
grondafhandelingspersoneel op EU-
niveau vastgesteld door een bevoegde 
Europese instantie, de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten, de 
luchthavenexploitanten en de sociale 
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partners. Indien er Europese 
minimumnormen voor opleiding en 
bijscholing worden ontwikkeld, dienen de 
lidstaten deze toe te passen en te 
controleren, teneinde een zo hoog 
mogelijke veiligheidsstandaard voor heel 
Europa te waarborgen.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leveranciers van 
grondafhandelingsdiensten en de 
zelfafhandelende luchthavengebruikers 
moeten erop toezien dat al hun werknemers 
die betrokken zijn bij het verlenen van 
grondafhandelingsdiensten, inclusief 
management- en toezichthoudend 
personeel, regelmatig specifieke en
periodieke opleidingen volgen om hen in 
staat te stellen de hen toegewezen taken uit 
te voeren.

1. De leveranciers van 
grondafhandelingsdiensten en de 
zelfafhandelende luchthavengebruikers 
moeten erop toezien dat al hun werknemers 
die betrokken zijn bij het verlenen van 
grondafhandelingsdiensten, inclusief 
management- en toezichthoudend 
personeel, regelmatig periodieke 
beroepsgerichte opleidingen volgen, die op 
Europees niveau zijn geharmoniseerd,  
om hen in staat te stellen de hen 
toegewezen taken uit te voeren en om 
ongevallen en verwondingen te 
voorkomen. Een bevoegde Europese 
instantie dient in samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten, 
exploitanten van luchthavens en de 
sociale partners, ambitieuze 
minimumnormen vast te stellen teneinde 
de hoogst mogelijke kwaliteit van 
onderwijs en opleiding van werknemers in 
de grondafhandelingssector te verzekeren. 
Deze normen moeten regelmatig worden 
geüpdatet en ontwikkeld teneinde bij te 
dragen aan de kwaliteit van de 
activiteiten, voor wat de betrouwbaarheid, 
veerkracht, veiligheid en beveiliging 
betreft, en om een gelijk speelveld voor 
alle exploitanten tot stand te brengen. De 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten zien 
met adequate middelen toe op de naleving 
van de onderwijs- en opleidingsnormen. 
Totdat op de desbetreffende luchthaven 
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aan de vereiste normen is voldaan, wordt 
de vergunning van de dienstverleners in 
kwestie opgeschort, ingetrokken of 
onthouden. Deze procedure heeft tot doel 
de veiligheid in het Europese luchtverkeer 
te handhaven. Op kosten van de 
betrokken leveranciers van 
grondafhandelingsdiensten en 
zelfafhandelende luchthavengebruikers 
kan periodieke scholing worden 
voorgeschreven. 

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2  

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke werknemer die betrokken is bij het 
verlenen van grondafhandelingsdiensten 
volgt minstens twee dagen relevante
opleiding met betrekking tot de hem 
toegewezen taken. Elke werknemer volgt 
een relevante opleiding wanneer hij een 
nieuwe job begint of wanneer hem een 
nieuwe taak wordt toegewezen.

2. Elke werknemer die betrokken is bij het 
verlenen van grondafhandelingsdiensten 
volgt regelmatig een theoretische en 
praktische opleiding alsmede een 
opleiding die relevant is voor de hem 
toegewezen taken. In samenwerking met 
de betrokken luchthavenexploitanten en 
sociale partners stellen de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten de
bijzonderheden voor een op de luchthaven 
in kwestie gerichte specifieke opleiding, 
de frequentie en de minimumduur van 
deze opleiding vast. Een praktische en een 
theoretische test dienen om aan te tonen 
dat de relevante bekwaamheden en kennis 
zijn verworven. De opleidingskosten 
worden volledig door de werkgever 
gedragen. Elke werknemer volgt een 
relevante opleiding voordat hij met een 
nieuwe baan begint of met een nieuwe 
aan hem toegewezen taak aanvangt.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – inleidende formule 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover relevant voor de 3. De specifieke inhoud van de tests en 
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grondafhandelingsdienst in kwestie, heeft 
de opleiding minstens betrekking op:

opleidingen evenals de correcte uitvoering 
hiervan worden op Europees niveau 
geharmoniseerd en door de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten geregeld en 
gecontroleerd. Voor zover relevant voor de 
grondafhandelingsdienst in kwestie, 
hebben de opleiding en de tests minstens 
betrekking op:

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) functionele opleidingen voor 
passagiersafhandeling, inclusief 
aviobrugopleidingen en informatie en 
bijstand aan passagiers overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 261/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2006;

(g) functionele opleidingen voor 
passagiersafhandeling, met nadruk op 
passagiers met speciale behoeften en met 
name passagiers met beperkte mobiliteit 
of invaliditeit; inclusief 
aviobrugopleidingen en informatie en 
bijstand aan passagiers overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 261/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2006;

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) noodmaatregelen en crisisbeheer; (n) noodmaatregelen, opleiding van 
eerstehulpverleners en crisisbeheer;

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – letter p bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(p bis) beschermingsmaatregelen voor 
gezondheidsrisico's die typisch zijn voor 
de beroepsgroep van medewerkers van 
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grondafhandelingsdiensten.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie dient uiterlijk vijf jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. In 
dit verslag worden eventuele significante
effecten op de kwaliteit van de 
grondafhandelingsdiensten, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsomstandigheden beoordeeld. Dit 
verslag heeft betrekking op de volgende 
reeks indicatoren en criteria voor een 
steekproef van luchthavens:

1. De Commissie dient uiterlijk drie jaar na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in over de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. In 
dit verslag worden de effecten op de 
kwaliteit van de grondafhandelingsdiensten 
alsmede de effecten op de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsomstandigheden beoordeeld. Dit 
verslag analyseert de volgende indicatoren 
en criteria:

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) minimumkwaliteitseisen voor 
grondafhandelingsondernemingen;

(l) minimumkwaliteitseisen voor 
grondafhandelingsondernemingen op elke 
luchthaven van de Unie voor de 11 
categorieën diensten; onderzoek naar het 
verband tussen de door 
grondafhandelingsdiensten veroorzaakte 
vertragingen en minimumkwaliteitseisen;
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Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) opleidingskenmerken; (m) opleidings- en bijscholingsniveau aan 
de hand van de in artikel 34, lid 3, onder a 
tot q, neergelegde gebieden; onderzoek 
naar het verband tussen de door 
grondafhandelingsdiensten veroorzaakte 
vertragingen en opleidings- en 
bijscholingsniveau;

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter n 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) overname van personeel en gevolgen 
voor de bescherming van werknemers;

(n) overname van personeel en gevolgen 
voor de bescherming van werknemers, in 
het bijzonder het aantal overgenomen 
medewerkers in geval van een wijziging 
van verlener van 
grondafhandelingsdiensten en het aantal 
vrijwillig uitgetreden werknemers in geval 
van wijziging van verlener van 
grondafhandelingsdiensten; de 
loonontwikkeling bij overgenomen 
werknemers en het aantal 
arbeidsrechtelijke procedures in verband 
met overnames.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 –  lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) werkgelegenheid en 
arbeidsomstandigheden in de 
grondafhandelingssector.

(o) werkgelegenheid en 
arbeidsomstandigheden in de 
grondafhandelingssector, in het bijzonder 
de loonontwikkeling vergeleken met de 
ontwikkeling van de afhandelingsprijs 
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evenals de ontwikkeling van de 
productiviteit van alle 
grondafhandelingsdiensten op de 
luchthaven en de afzonderlijke verleners 
van grondafhandelingsdiensten.

Motivering

Het verslag moet reeds na drie jaar worden ingediend, zodat negatieve gevolgen van de 
verordening vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd. De beperking van de beoordeling tot 
"significante" effecten laat een te grote ruimte voor interpretatie. De indicatoren moeten 
nauwkeuriger worden omschreven om verbanden tussen grondafhandelingsdiensten en 
vertragingen met behulp van valide gegevens helder te maken. 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o bis) het verband tussen de door 
grondafhandelingsdiensten veroorzaakte 
vertragingen en ontoereikende 
kwaliteitsnormen;

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op basis van dit verslag kan de 
Commissie beslissen of een herziening van 
deze verordening noodzakelijk is.

3. Op basis van dit verslag kan de 
Commissie, in nauwe samenwerking met 
het Europees Parlement, beslissen of een 
herziening van deze verordening 
noodzakelijk is.

Motivering

De Commissie poogt met artikel 39, lid 3 een exclusieve beslissingsbevoegdheid vast te stellen 
over de noodzakelijkheid van herziening van de verordening. Bij deze kwestie moet het Europees 
Parlement nauw worden betrokken.
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Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de toepassing van deze 
verordening en behoudens de overige 
bepalingen van het EU-recht, kunnen de 
lidstaten de nodige maatregelen nemen 
om de rechten van werknemers te 
beschermen.

De lidstaten zorgen rechtens voor 
adequate sociale bescherming en 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor 
het personeel van derde bedrijven die 
grondafhandelingsdiensten of 
zelfafhandelingsdiensten verlenen, ook in 
geval van onderaanneming en 
dienstverrichtingscontracten. Indien de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
constateren dat op de desbetreffende 
luchthaven niet aan de vereiste normen 
wordt voldaan, wordt de vergunning van 
de dienstverleners of 
zelfafhandelingsdiensten in kwestie 
opgeschort, ingetrokken of onthouden,  
totdat de adequate norm weer is behaald.
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