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Amendement 6
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
–

Ontwerpadvies Voorstel tot verwerping

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

De Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie vervoer en toerisme voor te 
stellen het voorstel van de Commissie te 
verwerpen.

Or. de

Amendement 7
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In een aantal lidstaten is het zelf 
verrichten van diensten, hetgeen inhoudt 
dat scheepvaartmaatschappijen of 
aanbieders van havendiensten personeel 
naar eigen keuze in dienst nemen en zelf 
havendiensten verrichten, om veiligheids-
of sociale redenen gereguleerd. De 
belanghebbenden die door de Commissie 
tijdens het opstellen van haar voorstel zijn 
geraadpleegd, hebben erop gewezen dat het 
op het niveau van de Unie algemeen 
toestaan van het zelf verrichten van 
diensten aanvullende voorschriften inzake 
veiligheids- en sociale kwesties nodig zou 
maken teneinde mogelijke negatieve 
effecten op dit gebied te voorkomen. Het 
lijkt daarom passend om deze kwestie in 
dit stadium niet op het niveau van de Unie 

(6) In een aantal lidstaten is het zelf 
verrichten van diensten, hetgeen inhoudt 
dat scheepvaartmaatschappijen of 
aanbieders van havendiensten personeel 
naar eigen keuze in dienst nemen en zelf 
havendiensten verrichten, om veiligheids-
of sociale redenen gereguleerd. De 
belanghebbenden die door de Commissie 
tijdens het opstellen van haar voorstel zijn 
geraadpleegd, hebben erop gewezen dat het 
op het niveau van de Unie algemeen 
toestaan van het zelf verrichten van 
diensten aanvullende voorschriften inzake 
veiligheids- en sociale kwesties nodig zou 
maken teneinde mogelijke negatieve 
effecten op dit gebied te voorkomen. Het is
daarom niet passend om deze kwestie op 
het niveau van de Unie te reguleren en het 
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te reguleren en om het aan de lidstaten over 
te laten om het zelf verrichten van 
havendiensten al dan niet te reguleren. 
Deze verordening dient derhalve 
uitsluitend betrekking te hebben op het 
verlenen van havendiensten die tegen 
betaling worden verricht.

moet aan de lidstaten worden overgelaten
om het zelf verrichten van havendiensten al 
dan niet te reguleren. Deze verordening 
dient derhalve uitsluitend betrekking te 
hebben op het verlenen van havendiensten 
die tegen betaling worden verricht.

Or. en

Amendement 8
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het belang van een efficiënt, veilig 
en milieuverantwoord havenbeheer moet 
de havenbeheerder kunnen vereisen dat 
aanbieders van havendiensten kunnen 
aantonen dat ze voldoen aan de 
minimumvereisten om de dienst op 
passende wijze te verrichten. Deze 
minimumvereisten moeten worden beperkt 
tot een duidelijk omschreven reeks 
voorwaarden betreffende de 
beroepskwalificaties van de exploitanten, 
met inbegrip van hun opleidingsniveau, en 
de benodigde uitrusting, voor zover deze 
vereisten transparant, niet-
discriminerend, objectief en relevant voor 
de verrichting van de havendienst zijn.

(7) In het belang van een efficiënt, veilig,
milieu- en maatschappelijk verantwoord 
havenbeheer moet de havenbeheerder 
kunnen vereisen dat aanbieders van 
havendiensten kunnen aantonen dat ze 
voldoen aan de minimumvereisten om de 
dienst op passende wijze te verrichten. 
Deze minimumvereisten moeten worden 
beperkt tot een duidelijk omschreven reeks 
voorwaarden betreffende de 
beroepskwalificaties van de exploitanten, 
met inbegrip van relevante ter plaatse 
verkregen informatie die van essentieel 
belang is voor een veilige exploitatie, de 
uitrusting die nodig is om de 
desbetreffende havendienst te verrichten 
en inachtneming van de vereisten op het 
gebied van de veiligheid op zee, 
waaronder de tenuitvoerlegging van 
wetten en overeenkomsten ter 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid, evenals ter bescherming van de 
werknemers, zoals de goede reputatie van 
de aanbieder op het vlak van de naleving 
van sociale en arbeidsrechten.

Or. en
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Amendement 9
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) In het belang van een efficiënt, veilig 
en milieuverantwoord havenbeheer moet 
de havenbeheerder kunnen vereisen dat 
aanbieders van havendiensten kunnen 
aantonen dat ze voldoen aan de 
minimumvereisten om de dienst op 
passende wijze te verrichten. Deze 
minimumvereisten moeten worden beperkt 
tot een duidelijk omschreven reeks 
voorwaarden betreffende de 
beroepskwalificaties van de exploitanten, 
met inbegrip van hun opleidingsniveau, en 
de benodigde uitrusting, voor zover deze 
vereisten transparant, niet-discriminerend, 
objectief en relevant voor de verrichting 
van de havendienst zijn.

(7) In het belang van een efficiënt, veilig 
en milieuverantwoord havenbeheer moet 
de havenbeheerder kunnen vereisen dat 
aanbieders van havendiensten kunnen 
aantonen dat ze voldoen aan de 
minimumvereisten om de dienst op 
passende wijze te verrichten. Deze 
minimumvereisten moeten minstens een 
duidelijk omschreven reeks voorwaarden 
betreffende de beroepskwalificaties van de 
exploitanten behelzen, met inbegrip van 
hun opleidingsniveau, en de benodigde 
uitrusting, zodat deze vereisten transparant, 
niet-discriminerend, objectief en relevant 
voor de verrichting van de havendienst 
zijn.

Or. en

Amendement 10
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Alle aanbieders van havendiensten 
en in het bijzonder alle nieuwkomers op 
de markt moeten aantonen dat ze met hun 
eigen personeel en uitrusting een 
minimumaantal schepen kunnen 
ontvangen. Ze moeten allemaal voldoen 
aan de relevante bepalingen en regels, 
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met inbegrip van de toepasselijke 
arbeidswetgeving, toepasselijke collectieve 
overeenkomsten en kwaliteitseisen voor de 
havens. 

Or. en

Amendement 11
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij het beperken van het aantal 
aanbieders van havendiensten moet 
rekening worden gehouden met de 
aanzienlijke verschillen in economische 
draagkracht, de omvang van de havens en 
de hoeveelheid ruimte die voor activiteiten 
op het water beschikbaar is. Bovendien 
moet het mogelijk zijn de toegang tot de 
markt te beperken om veilige, 
betrouwbare of ecologisch duurzame 
havenactiviteiten te kunnen waarborgen.

Or. en

Amendement 12
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Indien het aantal aanbieders van 
havendiensten wordt beperkt, moet de 
selectieprocedure plaatsvinden volgens de 
in Richtlijn../../… [concessieopdrachten]7

vastgelegde beginselen en aanpak, met 
inbegrip van de drempel en de methode 

(13) Wanneer het aantal aanbieders van 
havendiensten wordt beperkt, moet de 
procedure voor het selecteren van 
aanbieders van havendiensten openstaan 
voor alle belangstellende partijen en niet-
discriminerend zijn.



AM\1010725NL.doc 7/45 PE524.539v01-00

NL

om de waarde van de opdrachten te 
bepalen, de definitie van materiële 
wijzigingen en de elementen die verband 
houden met de looptijd van de opdracht.
__________________
7 Voorstel voor een richtlijn betreffende 
de gunning van concessieopdrachten 
(COM 2011) 897 definitief.

Or. en

Amendement 13
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De toepassing van een 
openbaredienstverplichting die leidt tot een 
beperking van het aantal aanbieders van 
een havendienst hoeft alleen te worden 
gerechtvaardigd om redenen van algemeen 
belang, d.w.z. om de toegankelijkheid van 
de havendienst voor alle gebruikers, de 
beschikbaarheid van de havendienst 
gedurende het hele jaar of de 
betaalbaarheid van de havendienst voor 
bepaalde categorieën gebruikers te 
waarborgen.

(14) De toepassing van een 
openbaredienstverplichting die leidt tot een 
beperking van het aantal aanbieders van 
een havendienst moet worden 
gerechtvaardigd om redenen van algemeen 
belang.

Or. en

Amendement 14
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De toepassing van een 
openbaredienstverplichting die leidt tot een 
beperking van het aantal aanbieders van 
een havendienst hoeft alleen te worden 
gerechtvaardigd om redenen van algemeen 
belang, d.w.z. om de toegankelijkheid van 
de havendienst voor alle gebruikers, de 
beschikbaarheid van de havendienst 
gedurende het hele jaar of de 
betaalbaarheid van de havendienst voor 
bepaalde categorieën gebruikers te 
waarborgen.

(14) De toepassing van een 
openbaredienstverplichting die leidt tot een 
beperking van het aantal aanbieders van 
een havendienst hoeft alleen te worden 
gerechtvaardigd om redenen van algemeen 
belang, d.w.z. om de toegankelijkheid van 
de havendienst voor alle gebruikers, de 
beschikbaarheid van de havendienst 
gedurende het hele jaar, de betaalbaarheid 
van de havendienst voor bepaalde 
categorieën gebruikers en veilige, 
betrouwbare, ecologisch en sociaal 
duurzame havenactiviteiten te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 15
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 
bescherming te waarborgen voor het 
personeel van ondernemingen die 
havendiensten aanbieden. Deze 
verordening laat de toepassing van de
sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet. In geval van een 
beperking van het aantal aanbieders van 
havendiensten moet het voor de bevoegde 
instanties mogelijk zijn, wanneer de 
sluiting van een contract voor het 
verrichten van havendiensten een 
verandering van de exploitant van de 
havendiensten met zich mee kan brengen, 
om de geselecteerde dienstverrichter te 
verzoeken de bepalingen van Richtlijn 

(19) De lidstaten behouden de volle 
bevoegdheid om volledig autonoom en 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel
de sociale bescherming te waarborgen voor 
het personeel van ondernemingen die 
havendiensten aanbieden. Deze 
verordening laat de toepassing van huidige 
of toekomstige sociale en 
arbeidsregelgeving van de lidstaten 
onverlet. In geval van een beperking van 
het aantal aanbieders van havendiensten 
worden de bevoegde instanties, wanneer de 
sluiting van een contract voor het 
verrichten van havendiensten een 
verandering van de exploitant van de 
havendiensten met zich mee kan brengen, 
verzocht om bij de geselecteerde 
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2001/23/EG van de Raad inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bĳ overgang 
van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen toe te passen11.

dienstverrichter te pleiten voor de volledige 
toepassing van de relevante bepalingen
van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad 
inzake de onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten betreffende het 
behoud van de rechten van de werknemers 
bĳ overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen11.

__________________ __________________
11 PB L 82, 22.3.2001, blz. 16. 11 PB L 82, 22.3.2001, blz. 16.

Or. en

Amendement 16
Emer Costello

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 
bescherming te waarborgen voor het 
personeel van ondernemingen die 
havendiensten aanbieden. Deze 
verordening laat de toepassing van de 
sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet. In geval van een 
beperking van het aantal aanbieders van 
havendiensten moet het voor de bevoegde 
instanties mogelijk zijn, wanneer de 
sluiting van een contract voor het 
verrichten van havendiensten een 
verandering van de exploitant van de 
havendiensten met zich mee kan brengen, 
om de geselecteerde dienstverrichter te 
verzoeken de bepalingen van Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bĳ overgang 
van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 
bescherming te waarborgen voor het 
personeel van ondernemingen die 
havendiensten aanbieden. Deze 
verordening laat de toepassing van de 
sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet. In geval van een 
beperking van het aantal aanbieders van 
havendiensten zullen de bevoegde 
instanties, wanneer de sluiting van een 
contract voor het verrichten van 
havendiensten een verandering van de 
exploitant van de havendiensten met zich 
mee kan brengen, vereisen dat de
geselecteerde dienstverrichter de 
bepalingen van Richtlijn 2001/23/EG van 
de Raad inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten 
betreffende het behoud van de rechten van 
de werknemers bĳ overgang van 
ondernemingen, vestigingen of onderdelen 
van ondernemingen of vestigingen 
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vestigingen toe te passen11. toepast11.
__________________ __________________
11 PB L 82, 22.3.2001, blz. 16. 11 PB L 82, 22.3.2001, blz. 16.

Or. en

Amendement 17
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 
bescherming te waarborgen voor het 
personeel van ondernemingen die 
havendiensten aanbieden. Deze 
verordening laat de toepassing van de 
sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet. In geval van een 
beperking van het aantal aanbieders van 
havendiensten moet het voor de bevoegde 
instanties mogelijk zijn, wanneer de 
sluiting van een contract voor het 
verrichten van havendiensten een 
verandering van de exploitant van de 
havendiensten met zich mee kan brengen, 
om de geselecteerde dienstverrichter te 
verzoeken de bepalingen van Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bĳ overgang 
van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen toe te passen11.

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 
bescherming te waarborgen voor het 
personeel van ondernemingen die 
havendiensten aanbieden. Deze 
verordening laat de toepassing van de 
sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet. In geval van een 
beperking van het aantal aanbieders van 
havendiensten moeten de bevoegde 
instanties, wanneer de sluiting van een 
contract voor het verrichten van 
havendiensten een verandering van de 
exploitant van de havendiensten met zich 
mee kan brengen, vereisen dat de 
geselecteerde dienstverrichter de 
bepalingen van Richtlijn 2001/23/EG van 
de Raad inzake de onderlinge aanpassing 
van de wetgevingen der lidstaten 
betreffende het behoud van de rechten van 
de werknemers en de arbeidsvoorwaarden
bĳ overgang van ondernemingen, 
vestigingen of onderdelen van 
ondernemingen of vestigingen toepast11. 

__________________ __________________
11 PB L 82, 22.3.2001, blz. 16. 11 PB L 82, 22.3.2001, blz. 16.

Or. en
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Amendement 18
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 
bescherming te waarborgen voor het 
personeel van ondernemingen die 
havendiensten aanbieden. Deze 
verordening laat de toepassing van de 
sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet. In geval van een
beperking van het aantal aanbieders van 
havendiensten moet het voor de bevoegde 
instanties mogelijk zijn, wanneer de 
sluiting van een contract voor het 
verrichten van havendiensten een 
verandering van de exploitant van de 
havendiensten met zich mee kan brengen, 
om de geselecteerde dienstverrichter te 
verzoeken de bepalingen van Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bĳ overgang 
van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen toe te passen11.

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 
bescherming te waarborgen voor het 
personeel van ondernemingen die 
havendiensten aanbieden. Deze 
verordening laat de toepassing van de 
sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet en eerbiedigt ten volle 
artikel 28 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. In 
geval van een beperking van het aantal 
aanbieders van havendiensten moet het 
voor de bevoegde instanties mogelijk zijn, 
wanneer de sluiting van een contract voor 
het verrichten van havendiensten een 
verandering van de exploitant van de 
havendiensten met zich mee kan brengen, 
om de geselecteerde dienstverrichter te 
verzoeken de bepalingen van Richtlijn 
2001/23/EG van de Raad inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de 
rechten van de werknemers bĳ overgang 
van ondernemingen, vestigingen of 
onderdelen van ondernemingen of 
vestigingen toe te passen11.

__________________ __________________
11 PB L 82, 22.3.2001, blz. 16. 11 PB L 82, 22.3.2001, blz. 16.

Or. en

Amendement 19
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Het handelsbeleid van de 
Europese Unie dient bij te dragen tot de 
vermindering van de armoede in de 
wereld door de nadruk te leggen op 
verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, van de veiligheid 
en de gezondheid op het werk en van de 
grondrechten. Overheidsopdrachten 
mogen niet worden gegund aan 
ondernemers die betrokken zijn geweest 
bij een criminele organisatie en bij de 
uitbuiting van mensenhandel en 
kinderarbeid.

Or. en

Amendement 20
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) In veel havens wordt de markttoegang 
voor aanbieders van vrachtafhandelings- en 
passagiersterminaldiensten verleend door 
middel van de gunning van openbare 
concessieopdrachten. Op dit soort 
opdrachten zal Richtlijn …/… 
[concessieopdrachten] van toepassing zijn. 
Bijgevolg mag hoofdstuk II van deze 
verordening niet van toepassing zijn op de 
verrichting van vrachtafhandelings- en 
passagiersdiensten, maar de lidstaten 
moeten wel de vrijheid behouden om de 
voorschriften van dit hoofdstuk toch op 
die twee diensten toe te passen. Voor 
andere soorten opdrachten die door 
overheden worden gebruikt om toegang tot 
de markt voor vrachtafhandelings- en 
passagiersterminaldiensten te verlenen 
heeft het Hof van Justitie van de Europese 

(20) In veel havens wordt de markttoegang 
voor aanbieders van vrachtafhandelings- en 
passagiersterminaldiensten verleend door 
middel van de gunning van openbare 
concessieopdrachten. Op dit soort 
opdrachten zal Richtlijn …/… 
[concessieopdrachten] van toepassing zijn. 
Bijgevolg mag hoofdstuk II van deze 
verordening niet van toepassing zijn op de 
verrichting van vrachtafhandelings- en 
passagiersdiensten. Voor andere soorten 
opdrachten die door overheden worden 
gebruikt om toegang tot de markt voor 
vrachtafhandelings- en 
passagiersterminaldiensten te verlenen 
heeft het Hof van Justitie van de Europese 
Unie bevestigd dat de bevoegde instanties 
bij het gunnen van deze opdrachten de 
beginselen van transparantie en non-
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Unie bevestigd dat de bevoegde instanties 
bij het gunnen van deze opdrachten de 
beginselen van transparantie en non-
discriminatie dienen na te leven. Deze 
beginselen zijn volledig van toepassing op 
de verrichting van elke havendienst.

discriminatie dienen na te leven. Deze 
beginselen zijn volledig van toepassing op 
de verrichting van elke havendienst.

Or. en

Amendement 21
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Krachtens verordening A.960 van 
de Internationale Maritieme Organisatie 
(IMO) is voor ieder loodsgebied zeer 
gespecialiseerde ervaring en plaatselijke 
kennis vereist van de kant van de loods. 
Aangezien de IMO erkent dat het loodsen 
regionaal of plaatselijk moet worden 
beheerd, moet het loodsen worden 
vrijgesteld van de in hoofdstuk II van 
onderhavige verordening opgenomen 
bepalingen inzake markttoegang.

Or. en

Amendement 22
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De Commissie moet het begrip 
"staatssteun" verduidelijken met 
betrekking tot de financiering van 
haveninfrastructuur, rekening houdend 
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met de niet-commerciële aard van 
infrastructuur die bedoeld is voor 
openbare toegang en defensie. Hieronder 
valt ook infrastructuur die via het spoor of 
de weg over land toegang geeft tot het 
nationale vervoerssysteem, infrastructuur 
die nodig is voor voorzieningen in het 
havengebied, en alle infrastructuur die 
toegang geeft tot een havengebied, 
waaronder maritieme toegang, 
navigeerbare kanalen en 
verdedigingswerken. Dit soort 
infrastructuur moet voor alle potentiële 
gebruikers onder gelijkwaardige en niet-
discriminerende voorwaarden 
toegankelijk zijn en valt onder de 
verantwoordelijkheid van de staat om aan 
de algemene behoeften van de bevolking 
te voldoen.

Or. en

Amendement 23
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Teneinde bepaalde niet-essentiële 
elementen van deze verordening aan te 
vullen en te wijzigen, en met name om de 
uniforme toepassing van milieuheffingen 
te bevorderen, de samenhang van de 
milieuheffingen in de hele Unie te 
versterken en gemeenschappelijke 
heffingsbeginselen ter bevordering van de 
korte vaart toe te passen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
verleend om overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie handelingen vast te 
stellen inzake de gemeenschappelijke 
classificatie van vaartuigen, brandstoffen 
en typen activiteiten op basis waarvan de 

(29) Teneinde de samenhang van de 
milieuheffingen in de hele Unie te 
versterken, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
inzake de gemeenschappelijke classificatie 
van vaartuigen en brandstoffen. Wanneer 
dergelijke gedelegeerde handelingen 
worden goedgekeurd, dient de Commissie 
de Environmental Ship Index (ESI) en de 
door het World Ports Climate Initiative 
(WPCI) geboekte vooruitgang in acht te 
nemen. Deze classificaties mogen alleen 
als basis dienen om variaties toe te laten 



AM\1010725NL.doc 15/45 PE524.539v01-00

NL

heffingen voor het gebruik van 
haveninfrastructuur kunnen worden 
gedifferentieerd en inzake de 
gemeenschappelijke heffingsbeginselen 
voor het vaststellen van die heffingen. Het 
is van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden het nodige overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau. Bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

in de hoogte van de heffingen voor het 
gebruik van haveninfrastructuur, en mogen
geen invloed uitoefenen op de 
bevoegdheid van de havenbeheerder om 
op autonome wijze de hoogte van de 
heffing voor het gebruik van 
haveninfrastructuur vast te stellen, 
overeenkomstig de toepasselijke regels. 
Bij de voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en bij de Raad worden 
ingediend.

Or. en

Amendement 24
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De arbeidsverhoudingen zijn van 
grote invloed op het functioneren van de 
havens. Het comité voor sociale dialoog in 
de havensector biedt de sociale partners 
dan ook een kader om resultaat te boeken 
op het vlak van arbeidsomstandigheden, 
zoals gezondheid en veiligheid, scholing 
en kwalificaties, het EU-beleid inzake 
zwavelarme brandstoffen, en de 
aantrekkelijkheid van werk in de 
havensector voor jongeren en vrouwen. 
De Commissie moet het overleg faciliteren 
en nauwlettend in het oog houden.

Or. en
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Amendement 25
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) De arbeidsverhoudingen zijn van 
grote invloed op het functioneren van de 
havens. Het comité voor sociale dialoog in 
de havensector biedt de sociale partners 
dan ook een kader om resultaat te boeken 
op het vlak van werkorganisatie en 
arbeidsomstandigheden, gezondheid en 
veiligheid, scholing en kwalificaties, het 
EU-beleid inzake zwavelarme 
brandstoffen, en bevordering van de 
diversiteit door de aantrekkelijkheid van 
werk in de havensector voor 
ondervertegenwoordigde groepen zoals 
jongeren en vrouwen te vergroten. De 
Commissie moet het overleg faciliteren, 
ondersteunen en nauwlettend in het oog 
houden. Als er in 2016 geen 
overeenstemming is bereikt moet de 
Commissie nagaan of het zaak is een
wetgevingsvoorstel in te dienen.

Or. en

Amendement 26
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Uit de standpunten van de 
nationale parlementen, handelend in 
overeenstemming met protocol nr. 2 
betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en 
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evenredigheid, dat een bijlage is bij het 
Verdrag betreffende de Europese Unie en 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, blijkt dat veel lidstaten 
de door de Commissie voorgestelde tekst 
strijdig achten met het beginsel van 
subsidiariteit, omdat ze hierin niet 
aantoont dat de vaststelling van een 
eenvormig Europees statuut voor havens 
zal helpen om de doelstellingen voor de 
ontwikkeling van de interne markt beter te 
behalen, aangezien wordt verzuimd de 
daadwerkelijke schaalvoordelen te aan te 
tonen en de verwachte effecten duidelijk 
en precies te omschrijven.

Or. fr

Amendement 27
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) baggeren; Schrappen

Or. en

Amendement 28
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) afmeren; Schrappen

Or. en
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Amendement 29
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) loodsen; en Schrappen

Or. en

Amendement 30
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) loodsen; en Schrappen

Or. de

Amendement 31
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) slepen. Schrappen

Or. en

Amendement 32
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. "bunkering": de levering van vaste, 
vloeibare of gasvormige brandstoffen of 
elke andere energiebron die wordt gebruikt 
voor de aandrijving van vaartuigen of de 
algemene en specifieke energievoorziening 
aan boord van een afgemeerd vaartuig;

1. "bunkering": de levering van vaste, 
vloeibare of gasvormige brandstoffen of 
elke andere energiebron die wordt gebruikt 
voor de aandrijving van vaartuigen of de 
algemene en specifieke energievoorziening 
aan boord van een vaartuig;

Or. fr

Motivering

Bunkering kan ook op volle zee plaatsvinden en niet alleen wanneer het vaartuig afgemeerd 
ligt.

Amendement 33
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. "vrachtafhandelingsdiensten": de 
organisatie en behandeling van vracht 
tussen het vaartuig dat de vracht vervoert 
en de wal, voor de invoer, uitvoer of 
doorvoer van de vracht, met inbegrip van 
de verwerking, het vervoer en de tijdelijke 
opslag van de vracht in de desbetreffende 
vrachtafhandelingsterminal, en rechtstreeks 
gerelateerd aan het vervoer van de vracht, 
maar met uitzondering van de opslag, 
ontmanteling, herverpakking of enige 
andere dienst met toevoegende waarde die 
verband houdt met de afgehandelde vracht;

2. "vrachtafhandelingsdiensten": de 
organisatie en behandeling van vracht 
tussen het vaartuig dat de vracht vervoert 
en de wal, voor de invoer, uitvoer of 
doorvoer van de vracht, met inbegrip van 
de verwerking, het vastsjorren, het 
losgooien, het vervoer en de tijdelijke 
opslag van de vracht in de desbetreffende 
vrachtafhandelingsterminal, en rechtstreeks 
gerelateerd aan het vervoer van de vracht, 
maar met uitzondering van de opslag, 
ontmanteling, herverpakking of enige 
andere dienst met toevoegende waarde die 
verband houdt met de afgehandelde vracht;

Or. en

Amendement 34
Jean-Pierre Audy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14. "openbaredienstverplichting": een 
verplichting die is omschreven of 
vastgesteld om de verrichting te 
waarborgen van havendiensten in het 
algemeen belang die een exploitant, indien 
hij zijn eigen commerciële belangen zou 
volgen, niet of niet in dezelfde mate of 
tegen dezelfde voorwaarden op zich zou 
nemen;

14. "openbaredienstverplichting": een 
verplichting om de verrichting te
waarborgen van havendiensten in het 
algemeen belang die een exploitant, indien 
hij zijn eigen commerciële belangen zou 
volgen, niet of niet in dezelfde mate of 
tegen dezelfde voorwaarden op zich zou 
nemen;

Or. fr

Motivering

Overgenomen van de definitie zoals vastgesteld in Verordening nr. 1191/69 van 26 juni 1969 
betreffende het optreden van de lidstaten ten aanzien van met het begrip openbare dienst 
verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de 
binnenwateren.

Amendement 35
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis. "onderaannemer": een natuurlijk 
persoon of juridische entiteit aan wie de 
gehele of gedeeltelijke uitvoering van de 
verplichtingen van een voorafgaande 
overeenkomst is toegewezen.

Or. en

Amendement 36
Jutta Steinruck
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Havenbeheerders kunnen eisen dat 
aanbieders van havendiensten voldoen aan 
minimumeisen voor de verrichting van de 
desbetreffende havendienst.

1. Havenbeheerders eisen dat aanbieders 
van havendiensten voldoen aan 
minimumeisen voor de verrichting van de 
desbetreffende havendienst.

Or. de

Amendement 37
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde minimumeisen 
mogen, indien van toepassing, alleen
betrekking hebben op:

2. De in lid 1 bedoelde minimumeisen 
mogen, indien van toepassing, betrekking 
hebben op:

Or. en

Amendement 38
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beroepskwalificaties van de 
havendienstverrichter, diens personeel of 
de natuurlijke personen die de activiteiten 
van de havendienstverrichter effectief en 
permanent beheren;

(a) de beroepskwalificaties van de 
havendienstverrichter, diens personeel of 
de natuurlijke personen die de activiteiten 
van de havendienstverrichter effectief
beheren;

Or. en
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Motivering

Het kan riskant zijn om te eisen dat enkel de personen die de activiteiten "permanent" 
beheren de vereiste beroepskwalificaties hebben. Om veiligheidsredenen moet iedereen die 
deze activiteiten beheert over de vereiste beroepskwalificaties beschikken.

Amendement 39
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de naleving van eisen ten aanzien van 
de maritieme veiligheid of de veiligheid en 
beveiliging van de haven of de toegang tot 
de haven, de installaties, uitrusting en 
personen;

(c) de naleving van eisen ten aanzien van 
de maritieme veiligheid of de veiligheid en 
beveiliging van de haven of de toegang tot 
de haven, de installaties, uitrusting en 
personen, met inbegrip van de voor deze 
haven geldende arbeidsvoorschriften en 
voorschriften inzake de bescherming van 
de gezondheid op de werkplek;

Or. de

Amendement 40
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de naleving van eisen ten aanzien van 
de maritieme veiligheid of de veiligheid en 
beveiliging van de haven of de toegang tot 
de haven, de installaties, uitrusting en 
personen;

(c) de naleving van eisen ten aanzien van 
de maritieme veiligheid of de veiligheid en 
beveiliging van de haven of de toegang tot 
de haven, de installaties, uitrusting, 
arbeiders en personen;

Or. en
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Amendement 41
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de naleving van de nationale 
rechten van werknemers en sociale 
minimumnormen, waaronder de geldende 
collectieve overeenkomsten.

Or. de

Amendement 42
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de goede reputatie van de 
aanvrager op het vlak van de naleving van 
sociale en arbeidsrechten, met inbegrip 
van de tenuitvoerlegging van wetten en 
overeenkomsten ter bescherming van de 
gezondheid en veiligheid.

Or. en

Amendement 43
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de naleving van sociale en 
arbeidswetgeving.
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Or. en

Amendement 44
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De minimumeisen zijn transparant, niet-
discriminerend, objectief en relevant voor 
de categorie en aard van de betrokken 
havendiensten.

3. De minimumeisen zijn transparant, niet-
discriminerend, objectief en relevant voor 
de categorie en aard van de betrokken 
havendiensten en mogen niet worden 
gebruikt om impliciete obstakels voor de 
toegang tot de markt op te werpen.

Or. it

Amendement 45
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer niet kan worden bewezen dat 
artikel 4, lid 2, onder c), wordt nageleefd, 
is dit voldoende reden voor een weigering.

Or. de

Amendement 46
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de noodzaak om veilige, 
betrouwbare, ecologisch en sociaal 
duurzame havenactiviteiten te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 47
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de geschatte waarde van de 
havendienst hoger is dan de in lid 3 
omschreven drempelwaarde, zijn de 
voorschriften inzake de 
gunningsprocedure, de procedurele 
waarborgen en de maximale looptijd van 
de concessies als omschreven in Richtlijn 
…/… [concessieopdrachten] van 
toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 48
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De drempelwaarde en de methode om 
de waarde van de havendienst te bepalen 
zijn die van de desbetreffende en 
toepasselijke bepalingen van Richtlijn 
…/… [concessieopdrachten].

Schrappen
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Or. en

Amendement 49
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een materiële wijziging 
in de zin van Richtlijn …/… 
[concessieopdrachten] van de bepalingen 
van een havendienstovereenkomst tijdens 
de looptijd ervan beschouwd als een 
nieuwe havendienstovereenkomst, 
waardoor een nieuwe procedure als 
bedoeld in lid 2 vereist is.

Schrappen

Or. en

Amendement 50
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In de in artikel 9 bedoelde gevallen zijn 
de leden 1 tot en met 5 van dit artikel niet 
van toepassing.

6. In de in artikel 9, lid 1, bedoelde 
gevallen zijn de leden 1 tot en met 4 bis
van dit artikel niet van toepassing.

Or. en

Amendement 51
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Deze verordening doet geen afbreuk 
aan Richtlijn …/… 
[concessieopdrachten]15, Richtlijn …/… 
[openbare diensten]16 en Richtlijn …/… 
[overheidsopdrachten]17.

7. Wanneer een contract voor het 
verrichten van havendiensten de vorm 
aanneemt van een concessieopdracht als 
bedoeld onder Richtlijn …/… 
[concessieopdrachten]15, zijn de 
bepalingen van die richtlijn van 
toepassing. Deze verordening doet geen 
afbreuk aan Richtlijn …/… [openbare 
diensten]16 en Richtlijn …/… 
[overheidsopdrachten]17.

__________________ __________________
15 Voorstel voor een richtlijn betreffende 
de gunning van concessieopdrachten 
(COM 2011) 897 definitief.

15 Voorstel voor een richtlijn betreffende 
de gunning van concessieopdrachten 
(COM 2011) 897 definitief.

16 Voorstel voor een richtlijn betreffende 
het gunnen van opdrachten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten (COM(2011) 895 definitief).

16 Voorstel voor een richtlijn betreffende 
het gunnen van opdrachten in de sectoren 
water- en energievoorziening, vervoer en 
postdiensten (COM(2011) 895 definitief).

17 Voorstel voor een richtlijn betreffende 
het gunnen van overheidsopdrachten 
(COM(2011) 896 definitief).

17 Voorstel voor een richtlijn betreffende 
het gunnen van overheidsopdrachten 
(COM(2011) 896 definitief).

Or. en

Amendement 52
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de beschikbaarheid van de dienst 
zonder onderbrekingen tijdens de dag, de 
nacht, de week en het jaar;

(a) de beschikbaarheid en kwaliteit van de 
dienst zonder onderbrekingen tijdens de 
dag, de nacht, de week en het jaar;

Or. en
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Amendement 53
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de veiligheid, betrouwbaarheid of 
ecologische duurzaamheid van de 
havenactiviteiten.

Or. en

Amendement 54
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de ruimtelijke ordening.

Or. fr

Amendement 55
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In geval van een verstoring van 
havendiensten waarvoor 
openbaredienstverplichtingen zijn
opgelegd of wanneer er een direct risico 
op een dergelijke situatie bestaat, kan de 
bevoegde instantie een noodmaatregel 
treffen. De noodmaatregel kan de vorm 
aannemen van een directe gunning om de 
dienst voor een termijn van maximaal een 

Schrappen
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jaar aan een andere aanbieder toe te 
wijzen. In deze tijdsperiode start de 
bevoegde instantie een nieuwe procedure 
om een aanbieder van een havendienst te 
selecteren overeenkomstig artikel 7 of past 
zij artikel 9 toe.

Or. en

Amendement 56
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In geval van een verstoring van 
havendiensten waarvoor 
openbaredienstverplichtingen zijn 
opgelegd of wanneer er een direct risico op 
een dergelijke situatie bestaat, kan de 
bevoegde instantie een noodmaatregel 
treffen. De noodmaatregel kan de vorm 
aannemen van een directe gunning om de 
dienst voor een termijn van maximaal een 
jaar aan een andere aanbieder toe te wijzen. 
In deze tijdsperiode start de bevoegde 
instantie een nieuwe procedure om een 
aanbieder van een havendienst te selecteren 
overeenkomstig artikel 7 of past zij artikel 
9 toe.

6. In geval van een verstoring van 
havendiensten waarvoor 
openbaredienstverplichtingen zijn 
opgelegd of wanneer er een direct risico op 
een dergelijke situatie bestaat, kan de 
bevoegde instantie een noodmaatregel 
treffen met volledige eerbiediging van 
artikel 28 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. De 
noodmaatregel kan de vorm aannemen van 
een directe gunning om de dienst voor een 
termijn van maximaal een jaar aan een 
andere aanbieder toe te wijzen. In deze 
tijdsperiode start de bevoegde instantie een 
nieuwe procedure om een aanbieder van 
een havendienst te selecteren 
overeenkomstig artikel 7 of past zij artikel 
9 toe.

Or. en

Amendement 57
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening laat de toepassing van 
de sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet.

1. Deze verordening laat de toepassing van 
de sociale en arbeidsregelgeving die in de 
lidstaten geldt onverlet.

Or. en

Amendement 58
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening laat de toepassing van 
de sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet.

1. Deze verordening laat de toepassing van 
de huidige of toekomstige sociale en 
arbeidsregelgeving van de lidstaten 
onverlet.

Or. en

Amendement 59
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, kunnen havenbeheerders
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 7, indien 
deze aanbieder een andere is dan de 
gevestigde aanbieder van havendiensten, 
personeel dat eerder door de gevestigde 

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, moeten de lidstaten verlangen dat 
de aangewezen aanbieder van 
havendiensten die is geselecteerd volgens 
de procedure van artikel 7, indien deze 
aanbieder een andere is dan de gevestigde 
aanbieder van havendiensten, personeel dat 
eerder door de gevestigde aanbieder van de 
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aanbieder van de havendiensten in dienst is 
genomen de rechten verleent waarover ze 
zouden beschikken indien er een 
overdracht in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

havendiensten in dienst is genomen de 
rechten verleent waarover ze zouden 
beschikken indien er een overdracht in de 
zin van Richtlijn 2001/23/EG had 
plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 60
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, kunnen havenbeheerders 
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 7, indien 
deze aanbieder een andere is dan de 
gevestigde aanbieder van havendiensten, 
personeel dat eerder door de gevestigde 
aanbieder van de havendiensten in dienst is 
genomen de rechten verleent waarover ze 
zouden beschikken indien er een 
overdracht in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, moeten havenbeheerders 
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 7, indien 
deze aanbieder een andere is dan de 
gevestigde aanbieder van havendiensten, 
personeel dat eerder door de gevestigde 
aanbieder van de havendiensten in dienst is 
genomen de rechten verleent waarover ze 
zouden beschikken indien er een 
overdracht in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 61
Emer Costello

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, kunnen havenbeheerders 
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 7, indien 
deze aanbieder een andere is dan de 
gevestigde aanbieder van havendiensten, 
personeel dat eerder door de gevestigde 
aanbieder van de havendiensten in dienst is 
genomen de rechten verleent waarover ze 
zouden beschikken indien er een 
overdracht in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, moeten havenbeheerders 
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 7, indien 
deze aanbieder een andere is dan de 
gevestigde aanbieder van havendiensten, 
personeel dat eerder door de gevestigde 
aanbieder van de havendiensten in dienst is 
genomen de rechten verleent waarover ze 
zouden beschikken indien er een 
overdracht in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 62
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, kunnen havenbeheerders 
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 7, indien 
deze aanbieder een andere is dan de 
gevestigde aanbieder van havendiensten, 
personeel dat eerder door de gevestigde 
aanbieder van de havendiensten in dienst is 
genomen de rechten verleent waarover ze 
zouden beschikken indien er een 
overdracht in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, moeten havenbeheerders 
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 7, indien 
deze aanbieder een andere is dan de 
gevestigde aanbieder van havendiensten, 
personeel dat eerder door de gevestigde 
aanbieder van de havendiensten in dienst is 
genomen de rechten verleent waarover ze
zouden beschikken indien er een 
overdracht in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

Or. de
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Amendement 63
Andrea Cozzolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, kunnen havenbeheerders 
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van artikel 7, indien 
deze aanbieder een andere is dan de 
gevestigde aanbieder van havendiensten, 
personeel dat eerder door de gevestigde 
aanbieder van de havendiensten in dienst is 
genomen de rechten verleent waarover ze 
zouden beschikken indien er een 
overdracht in de zin van Richtlijn 
2001/23/EG had plaatsgevonden.

2. Onverminderd het nationale recht en het 
Unierecht, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten tussen sociale 
partners, kunnen havenbeheerders 
verlangen dat de aangewezen aanbieder 
van havendiensten die is geselecteerd 
volgens de procedure van de artikelen 7 en 
9, indien deze aanbieder een andere is dan 
de gevestigde aanbieder van 
havendiensten, personeel dat eerder door 
de gevestigde aanbieder van de 
havendiensten in dienst is genomen de 
rechten verleent waarover ze zouden 
beschikken indien er een overdracht in de 
zin van Richtlijn 2001/23/EG had 
plaatsgevonden.

Or. it

Motivering

Het voorgestelde amendement breidt het toepassingsgebied van dit artikel uit tot gevallen 
waarin een lidstaat eerst kiest om via een interne exploitant havendiensten aan te bieden en 
daarna beslist om diezelfde diensten via een ander model aan te bieden.

Amendement 64
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien havenbeheerders van aanbieders
van havendiensten verlangen dat zij 
voldoen aan bepaalde sociale normen met 
betrekking tot de verrichting van de 
desbetreffende havendiensten, worden in 

3. Indien havenbeheerders van alle bij het 
verlenen van havendiensten betrokken 
aanbieders verlangen dat zij voldoen aan 
alle bestaande sociale normen, worden in 
de aanbestedingsdocumenten en de 
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de aanbestedingsdocumenten en de 
havendienstovereenkomsten de betrokken 
personeelsleden opgesomd en transparante 
details verstrekt over hun contractuele 
rechten en de voorwaarden waaronder 
werknemers geacht worden te zijn 
verbonden aan de havendiensten.

havendienstovereenkomsten de betrokken 
personeelsleden opgesomd en transparante 
details verstrekt over hun contractuele 
rechten en de voorwaarden waaronder 
werknemers geacht worden te zijn 
verbonden aan de havendiensten.

Or. de

Amendement 65
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien havenbeheerders van aanbieders 
van havendiensten verlangen dat zij 
voldoen aan bepaalde sociale normen met 
betrekking tot de verrichting van de 
desbetreffende havendiensten, worden in 
de aanbestedingsdocumenten en de 
havendienstovereenkomsten de betrokken 
personeelsleden opgesomd en transparante 
details verstrekt over hun contractuele 
rechten en de voorwaarden waaronder 
werknemers geacht worden te zijn 
verbonden aan de havendiensten.

3. Indien havenbeheerders van aanbieders 
van havendiensten verlangen dat zij 
voldoen aan bepaalde sociale normen met 
betrekking tot de verrichting van de 
desbetreffende havendiensten, worden in 
de aanbestedingsdocumenten en de 
havendienstovereenkomsten de betrokken 
personeelsleden opgesomd en de status 
van hun contractuele rechten en de 
voorwaarden waaronder werknemers 
geacht worden te zijn verbonden aan de 
havendiensten vermeld.

Or. en

Amendement 66
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
De lidstaten zorgen voor een regelmatige 
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beoordeling van de naleving van de 
bestaande sociale normen door de 
nationale instanties voor arbeidsinspectie.

Or. de

Amendement 67
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Dit hoofdstuk en de overgangsbepalingen 
van artikel 24 zijn niet van toepassing op 
vrachtafhandelings- en passagiersdiensten.

Dit hoofdstuk en de overgangsbepalingen 
van artikel 24 zijn niet van toepassing op 
vrachtafhandelings- en passagiersdiensten,
en het loodsen.

Or. en

Amendement 68
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk II bis
Onderaanneming

1. Een aanbieder van havendiensten als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 13, mag de 
diensten enkel door onderaannemers 
laten uitvoeren indien hij deze diensten 
door overmacht tijdelijk niet kan 
aanbieden. Collectieve actie wordt niet als 
overmacht beschouwd.
2. Onderaannemers mogen havendiensten 
niet door andere onderaannemers laten 
uitvoeren.
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3. Elke aanbieder van havendiensten die 
een of meerdere onderaannemers onder 
de arm neemt, informeert de 
havenbeheerder over de naam en 
activiteiten van de betreffende 
onderaannemers.
4. Wanneer de werkgever een 
onderaannemer is en onverminderd de 
bepalingen van intern recht betreffende 
het recht op bijdrage of verhaal of de 
bepalingen van nationaal recht op het 
gebied van sociale zekerheid, dienen de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
aannemer van wie de werkgever een 
rechtstreekse onderaannemer is, naast of 
in plaats van de werkgever tot betaling 
kan worden gehouden van:
(a) alle opgelegde financiële sancties, en
(b) alle nabetalingen.
5. Wanneer de dienstverrichter een 
onderaannemer is, zorgen de lidstaten 
ervoor dat de hoofdaannemer en iedere 
intermediaire aannemer, indien zij op de 
hoogte waren dat de tewerkstellende 
onderaannemer illegaal verblijvende 
onderdanen van een derde land in dienst 
had, aansprakelijk kunnen worden 
gehouden voor de in lid 4 bedoelde 
betalingen, naast of in plaats van de 
tewerkstellende onderaannemer of de 
aannemer van wie de werkgever een 
rechtstreekse onderaannemer is.
6. De lidstaten kunnen in de nationale 
wetgeving striktere 
aansprakelijkheidsregels vastleggen.

Or. en

Amendement 69
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde publieke middelen 
omvatten aandelenkapitaal of 
kapitaalmiddelen van dezelfde aard als 
aandelenkapitaal, niet of slechts onder 
bepaalde omstandigheden terug te betalen 
subsidies, verstrekte leningen, met inbegrip 
van overdisposities en voorschotten op 
kapitaalinbreng, door overheden aan de 
havenbeheerder verstrekte garanties, 
uitgekeerd dividend en ingehouden winst 
en elke andere vorm van financiële 
overheidssteun.

3. De in lid 1 bedoelde publieke middelen 
omvatten aandelenkapitaal of 
kapitaalmiddelen van dezelfde aard als 
aandelenkapitaal, niet of slechts onder 
bepaalde omstandigheden terug te betalen 
en niet-hernieuwbare subsidies, verstrekte 
leningen, met inbegrip van overdisposities 
en voorschotten op kapitaalinbreng, door 
overheden aan de havenbeheerder 
verstrekte garanties, uitgekeerd dividend en 
ingehouden winst en elke andere vorm van 
financiële overheidssteun.

Or. fr

Motivering

Investeringssubsidies moeten niet-hernieuwbaar zijn en mogen bijgevolg niet in aanmerking 
worden genomen bij een verlaging van de kostprijs teneinde de concurrentie niet te vervalsen.

Amendement 70
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De in dit hoofdstuk vermelde 
procedures en informatie aangaande de 
overheidsfinanciën maken het voorwerp 
uit van een verklaring van een 
onafhankelijke controleur die de 
controleur kan zijn van de 
havenbeheerder die publieke middelen 
ontvangt.

Or. fr

Motivering

Voorgesteld wordt dat een onafhankelijke controleur, die de controleur van de beheerder kan 
zijn, een auditverklaring aflevert over de verklaringen van de beheerder aangaande zijn 
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boekhoudkundige verplichting en verplichting tot verstrekking van financiële informatie, zoals 
vastgesteld in dit hoofdstuk, aangezien hij publieke middelen ontvangt. Dit soort verklaring is 
doorgaans niet duur en biedt derden een grote mate van zekerheid.

Amendement 71
Elisabeth Schroedter
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De havenbeheerder stelt een commissie 
in van vertegenwoordigers van 
exploitanten van vaartuigen, eigenaars van 
vracht of andere havengebruikers die een 
heffing op het gebruik van 
haveninfrastructuur en/of een heffing op 
een havendienst dienen te betalen. Deze 
commissie wordt de "adviescommissie van 
havengebruikers" genoemd.

1. De havenbeheerder stelt een commissie 
in van vertegenwoordigers van 
exploitanten van vaartuigen, eigenaars van 
vracht of andere havengebruikers die een 
heffing op het gebruik van 
haveninfrastructuur en/of een heffing op 
een havendienst dienen te betalen en de 
zogenaamde "adviescommissie van 
havengebruikers", waarin de sociale 
partners vertegenwoordigd moeten zijn.

Or. de

Amendement 72
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De havenbeheerder raadpleegt 
regelmatig belanghebbenden, zoals in de 
haven gevestigde ondernemingen, 
aanbieders van havendiensten, exploitanten 
van vaartuigen, eigenaars van vracht, 
exploitanten van vervoer over land en 
overheidsinstanties die in het havengebied 
actief zijn, over het volgende:

1. De havenbeheerder raadpleegt 
regelmatig belanghebbenden, zoals in de 
haven gevestigde ondernemingen, 
aanbieders van havendiensten, exploitanten 
van vaartuigen, eigenaars van vracht, 
exploitanten van vervoer over land, 
overheidsinstanties en vertegenwoordigers 
van het personeel die in het havengebied 
actief zijn, over het volgende:

Or. en
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Amendement 73
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De havenbeheerder raadpleegt 
regelmatig belanghebbenden, zoals in de 
haven gevestigde ondernemingen, 
aanbieders van havendiensten, exploitanten 
van vaartuigen, eigenaars van vracht, 
exploitanten van vervoer over land en 
overheidsinstanties die in het havengebied 
actief zijn, over het volgende:

1. De havenbeheerder raadpleegt 
regelmatig belanghebbenden, waaronder 
vertegenwoordigers van werkgevers en 
werknemers van in de haven gevestigde 
ondernemingen, aanbieders van 
havendiensten, exploitanten van 
vaartuigen, eigenaars van vracht, 
exploitanten van vervoer over land en 
overheidsinstanties die in het havengebied 
actief zijn, over het volgende:

Or. de

Amendement 74
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De havenbeheerder raadpleegt 
regelmatig belanghebbenden, zoals in de 
haven gevestigde ondernemingen, 
aanbieders van havendiensten, exploitanten 
van vaartuigen, eigenaars van vracht, 
exploitanten van vervoer over land en 
overheidsinstanties die in het havengebied 
actief zijn, over het volgende:

1. De havenbeheerder raadpleegt 
regelmatig belanghebbenden, zoals in de 
haven gevestigde ondernemingen, 
aanbieders van havendiensten, exploitanten 
van vaartuigen, eigenaars van vracht, 
werknemersvertegenwoordigers, 
exploitanten van vervoer over land en 
overheidsinstanties die in het havengebied 
actief zijn, over het volgende:

Or. en
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Amendement 75
Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de naleving van de bestaande 
sociale normen.

Or. de

Amendement 76
Georges Bach

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de juiste toepassing van 
voorschriften inzake gezondheid en 
veiligheid, en indien van toepassing 
mogelijke maatregelen om deze normen te 
verbeteren.

Or. en

Amendement 77
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Onafhankelijke toezichthoudende 

instantie
1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
onafhankelijke toezichthoudende 
instantie toezicht uitoefent op de 
toepassing van deze verordening in alle 
zeehavens op het grondgebied van de 
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lidstaten die onder deze verordening 
vallen.
2. De onafhankelijke toezichthoudende 
instantie is een juridisch zelfstandige 
entiteit en is functioneel onafhankelijk 
van havenbeheerders en aanbieders van 
havendiensten. Lidstaten die de eigendom 
van of de zeggenschap over havens of 
havenbeheerders behouden, zorgen voor 
een daadwerkelijke structurele scheiding 
tussen de in deze verordening omschreven 
toezichthoudende taken en de met 
eigendom of zeggenschap verband 
houdende activiteiten. De onafhankelijke 
toezichthoudende instantie oefent haar 
bevoegdheden onpartijdig en op 
transparante wijze uit en met 
inachtneming van de vrijheid van 
ondernemen.
3. De onafhankelijke toezichthoudende 
instantie neemt klachten die zijn 
ingediend door partijen met een 
rechtmatig belang en geschillen die aan 
haar zijn voorgelegd in verband met de 
toepassing van deze verordening in 
behandeling.
4. Indien een geschil ontstaat tussen in 
verschillende lidstaten gevestigde partijen, 
is de onafhankelijke toezichthoudende 
instantie van de lidstaat van de haven 
waar het geschil verondersteld wordt te 
zijn ontstaan bevoegd om het geschil te 
beslechten.
5. De onafhankelijke toezichthoudende 
instantie heeft het recht om 
havenbeheerders, aanbieders van 
havendiensten en havengebruikers te 
verplichten om alle informatie te 
verstrekken die nodig is om toezicht op de 
toepassing van deze verordening te 
kunnen houden.
6. De onafhankelijke toezichthoudende 
instantie kan op eigen initiatief of op 
verzoek van een bevoegde instantie in de 
lidstaat adviezen uitbrengen over alle 
kwesties die verband houden met de 
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toepassing van deze verordening.
7. De onafhankelijke toezichthoudende 
instantie kan de betrokken 
adviescommissie van havengebruikers 
raadplegen over de behandeling van 
klachten of de beslechting van geschillen.
8. De besluiten van de onafhankelijke 
toezichthoudende instantie hebben 
bindende rechtsgevolgen, rechterlijke 
toetsing onverlet latend.
9. De lidstaten delen de Commissie 
uiterlijk op 1 juli 2015 de identiteit van de 
onafhankelijke toezichthoudende 
instantie mee, en vervolgens elke 
wijziging daarvan. De Commissie maakt 
de lijst van onafhankelijke 
toezichthoudende instanties bekend en 
werkt deze bij op haar website.

Or. en

Amendement 78
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Samenwerking tussen onafhankelijke 

toezichthoudende instanties
1. De onafhankelijke toezichthoudende 
instanties wisselen informatie uit over 
hun werkzaamheden en 
besluitvormingsbeginselen en -praktijken 
teneinde een uniforme tenuitvoerlegging 
van deze verordening te 
vergemakkelijken. Voor dit doel nemen zij 
deel aan en werken zij samen in een 
netwerk dat op regelmatige tijdstippen en 
ten minste eenmaal per jaar bijeenkomt. 
De Commissie neemt deel aan, 



AM\1010725NL.doc 43/45 PE524.539v01-00

NL

coördineert en ondersteunt de 
werkzaamheden van het netwerk.
2. De onafhankelijke toezichthoudende 
instanties werken nauw samen met het 
oog op het verlenen van wederzijdse 
bijstand bij de uitvoering van hun taken, 
waaronder het verrichten van het 
benodigde onderzoek in het kader van de 
behandeling van klachten en de 
beslechting van geschillen waarbij havens 
in verschillende lidstaten zijn betrokken. 
Voor dit doel stelt een onafhankelijke 
toezichthoudende instantie aan een 
andere onafhankelijke toezichthoudende
instantie, na een gemotiveerd verzoek 
daartoe, de informatie ter beschikking die 
voor die instantie nodig is om haar 
verantwoordelijkheden krachtens deze 
verordening te vervullen.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
onafhankelijke toezichthoudende 
instanties de Commissie, na een met 
redenen omkleed verzoek, de informatie 
verstrekken die zij nodig heeft om haar 
taken te vervullen. De door de Commissie 
gevraagde informatie dient in 
evenredigheid te zijn met die taken.
4. Wanneer informatie door de 
onafhankelijke toezichthoudende 
instantie in overeenstemming met de 
nationale en EU-regelgeving betreffende 
vertrouwelijke bedrijfsgegevens als 
vertrouwelijk wordt beschouwd, 
garanderen de andere onafhankelijke 
toezichthoudende instanties en de 
Commissie het vertrouwelijke karakter 
van de verstrekte informatie. Deze 
informatie mag alleen worden gebruikt 
voor de behandeling van de klacht of het 
geschil waarop het verzoek betrekking 
heeft.
5. Op basis van de ervaringen van de 
onafhankelijke toezichthoudende 
instanties en de werkzaamheden van het 
netwerk als bedoeld in lid 1, en met het 
oog op een efficiënte samenwerking, kan 
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de Commissie gemeenschappelijke 
beginselen voor passende regelingen voor 
de informatie-uitwisseling tussen de 
onafhankelijke toezichthoudende 
instanties vaststellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 22, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 79
Richard Howitt

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 14 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor onbepaalde tijd.

2. De in artikel 14 bedoelde bevoegdheid 
om gedelegeerde handelingen vast te 
stellen, wordt aan de Commissie verleend 
voor een termijn van vijf jaar met ingang 
van …*. De Commissie stelt uiterlijk 
negen maanden voor het einde van de 
vijfjarige periode een rapport op met 
betrekking tot de bevoegdheidsdelegatie. 
De bevoegdheidsdelegatie wordt 
stilzwijgend verlengd met termijnen van 
dezelfde duur, tenzij het Europees 
Parlement of de Raad zich uiterlijk drie 
maanden voor het verstrijken van elke 
termijn tegen die verlenging verzet.
_________________

* PB: gelieve datum in te vullen: datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 80
Richard Howitt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 Schrappen
Comitologie

1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Het betreft een comité als 
bedoeld in Verordening (EU) nr. 
182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.

Or. en


