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BEKNOPTE MOTIVERING

Commissievoorstel
De commissie beoogt met haar voorstel een duidelijk raamwerk voor de toegang tot de markt 
voor havendiensten te creëren en gemeenschappelijke voorschriften in te voeren inzake de 
financiële transparantie en door beheerders of aanbieders van havendiensten toe te passen 
heffingen.

Hoofdpunten van het voorstel:
 De vrijheid van dienstverrichting wordt ook op havendiensten van toepassing. 
 Vrachtafhandelingsdiensten en passagiersterminals vallen buiten de verordening.
 Beheerders kunnen het aantal aanbieders beperken op grond van ruimtebeperkingen of een 

openbaredienstverplichting.
 Invoering van een openbaredienstverplichting voor bepaalde soorten havendiensten blijft 

mogelijk.
 De rechten van werknemers dienen te worden gewaarborgd en de lidstaten moeten de 

mogelijkheid hebben om deze rechten verder te versterken.
 Meer transparantie om misbruik van overheidsgeld of onwettige staatssteun te kunnen 

opsporen.
 In elke haven wordt een adviescommissie van havengebruikers ingesteld. 
 De havenbeheerder wordt verplicht de belanghebbenden inspraak te geven.
 De lidstaten voorzien in een onafhankelijke toezichthoudende instantie.

Voor EMPL relevante tekstgedeelten
De EU-havens bieden werkgelegenheid aan meer dan 3 miljoen mensen (direct en indirect). 
Er bestaat een direct verband tussen de toename van de havencapaciteit en het ontstaan van 
werkgelegenheid in de omliggende regio's. 

Slechts een beperkt gedeelte van het Commissievoorstel is voor de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL) relevant. De tekst bevat een paar overwegingen 
over sociale rechten en enkele verwijzingen in de artikelen, waarvan artikel 10 voor EMPL 
het belangrijkst is.

Standpunt van de rapporteur
De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie. Het havenpakket is een 
geschiedenis die nu al 25 jaar aansleept doordat het Parlement tot twee keer toe (in 2001 en 
2004) nee heeft gezegd. De mededeling over het Europees havenbeleid uit 2007 was een 
tussenoplossing om bepaalde knelpunten rond de toegang tot de markt voor havendiensten en 
financiële transparantie met horizontale instrumenten en zachte maatregelen aan te pakken. Er 
is niettemin behoefte aan Europese wetgeving omdat de zachte maatregelen nauwelijks iets 
hebben opgeleverd en het Hof van Justitie meermalen gevraagd is uitspraak te doen. Om iets 
te doen aan de rechtsonzekerheid, waardoor de groei van onze havens wordt belemmerd, is 
volgens de rapporteur wetgeving nodig.

Er moet een evenwicht worden gevonden tussen sociale bescherming, economische 
levensvatbaarheid van aanbieders van havendiensten en concurrentievermogen van de havens. 
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Daarnaast moet rekening worden gehouden met de internationale dimensie van de 
scheepvaart. De rapporteur heeft oog voor de moeilijkheden en ziet het voorstel van de 
Commissie als een stap in de goede richting. Aangezien de rapporteur het eens is met de 
benadering van de Commissie, kan met een beknopt advies worden volstaan.

Vrij verrichten van diensten
De rapporteur is blij dat de Commissie het vrij verrichten van havendiensten in een wetstekst 
wil vastleggen. De havensector is een van de weinige takken van bedrijvigheid in de EU waar 
nog monopolies en exclusieve rechten bestaan. De ervaring in andere sectoren heeft geleerd 
dat het openstellen van de markt resultaat oplevert; de efficiëntie neemt toe doordat 
aanbieders van diensten onder druk van de markt wel beter moeten presteren. Het openstellen 
van de markt betekent niet dat er een neerwaartse spiraal op gang komt; integendeel, de 
efficiëntie gaat omhoog en klanten en eindgebruikers krijgen een betere dienstverlening. De 
rapporteur stelt geen amendementen op de tekst van het artikel voor omdat hij de formulering 
van de Commissie onderschrijft.

Bescherming van werknemersrechten
De rapporteur beseft dat werken in de haven gevaarlijk kan zijn. Het is van groot belang dat 
de veiligheid van de havenarbeiders gewaarborgd wordt.
De voorgestelde verordening laat de toepassing van de sociale en arbeidsregelgeving van de 
lidstaten onverlet. De nationale wetgeving blijft van kracht. De rapporteur stemt in met het 
voorstel dat overdracht van personeel alleen op vrijwillige basis en met inachtneming van 
Richtlijn 2001/23/EG dient te geschieden.

Havenarbeid
De Commissie heeft geen wetgeving inzake de arbeidsvoorwaarden in de havens willen 
voorstellen. De Commissie gaat wel technische en administratieve ondersteuning verlenen 
aan het comité voor sociale dialoog in de havensector. Het overleg in dit comité is al van start 
gegaan. De rapporteur respecteert het besluit van de Commissie en meent dat de sociale 
partners een kans moeten krijgen om oplossingen aan te dragen voor vraagstukken op het punt 
van de arbeidsvoorwaarden in de havens. Het overleg moet in een open en openhartige sfeer 
plaatsvinden. De Commissie zal de werking en voortgang van de Europese sociale dialoog 
voor de havensector in 2016 evalueren. Volgens de rapporteur moet de Commissie overwegen 
een wetgevingsvoorstel in te dienen als er in 2016 geen overeenstemming is bereikt. Het is 
zaak hierbij te bedenken dat de sociale dialoog op EU-niveau een aanvulling vormt op de 
sociale dialoog op nationaal, lokaal en bedrijfsniveau en daarvoor niet in de plaats komt.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Het doel van artikel 56 van het Verdrag 
betreffende werking van de Europese Unie 
is de beperkingen voor het vrij verrichten 
van diensten binnen de Unie op te heffen. 
Overeenkomstig artikel 58 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie moet dit worden verwezenlijkt in het 
kader van de bepalingen onder de titel 
vervoer en met name artikel 100, lid 2.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Als het vrij verrichten van 
havendiensten een feit is, zal er sprake 
zijn van meer rechtszekerheid en daarmee 
van een efficiënter en beter functioneren 
van de havens, hetgeen ten goede komt 
aan de havens, de havengebruikers en de 
lidstaten. Rechtszekerheid voor de havens 
zal ook ten goede komen aan de 
arbeidsomstandigheden van de 
havenarbeiders.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 

(19) De lidstaten moeten de bevoegdheid 
behouden om een passende sociale 
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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 passen.

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, aangezien een en ander 
op EU-niveau in het comité voor sociale 
dialoog in de havensector aan de orde 
komt. 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 passen.

__________________ __________________
11 PB L 82 van 22.03.2001, blz. 16. 11 PB L 82 van 22.03.2001, blz. 16.

Or. en

Amendement 4

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 zoals gezondheid 
en veiligheid, scholing en kwalificaties, 
het EU-beleid inzake zwavelarme 
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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. Als er in 2016 geen 
overeenstemming is bereikt moet de 
Commissie nagaan of het zaak is een 
wetgevingsvoorstel in te dienen.

Or. en

Amendement 5

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 sociale en arbeidsregelgeving die in de 
lidstaten van kracht is, onverlet.

Or. en


