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BEKNOPTE MOTIVERING

Aan onze 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 door haar 
op minstens 60 000 geschat.2  

De liberalisering van 1996 en de gevolgen hiervan
Uw rapporteur heeft in 1996 en 2008 adviezen inzake de 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 01.12.2012 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  
Uw rapporteur verwerpt de verklaringen van de Europese Commissie waarin wordt beweerd dat 
drie van de vier vertragingen door grondafhandelingsdiensten worden veroorzaakt. Hij heeft ten 
                                               
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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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 eurocommissaris 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 zijn toe 
te schrijven." 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
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) De wetgever maakt duidelijk en 
garandeert dat lidstaten bij een wijziging 
van verlener van 
grondafhandelingsdiensten waartoe de 
toegang beperkt is, de nieuwe 
dienstverlener verplichten tot het
overnemen van het personeel. Aangezien 
de niet-overname van het personeel een 
negatief effect kan hebben op de kwaliteit 
van de grondafhandelingsdiensten, is het 
dringend geboden dat er verduidelijking
wordt 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 dat deze regels indien 
nodig worden gewijzigd, en moeten de 
lidstaten in staat worden gesteld om voor 
passende werkgelegenheid en 
werkomstandigheden te zorgen.

Or. de

Motivering

De juridische situatie ten aanzien van Richtlijn 2001/23/EG is onduidelijk, omdat het HvJ bijv. 
heeft verklaard dat beschermingsregelingen bij een wijziging van verlener in de Duitse en 
Italiaanse wet die in het voordeel van werknemers van grondafhandelingsdiensten zijn, 
onverenigbaar met de EU-verdragen zijn1. De Commissie moet al het mogelijke doen om ervoor 
te zorgen dat beschermende rechten daadwerkelijk worden toegekend. Mocht het komen tot een 
liberalisering, dan zou het perfide zijn als de EU medewerkers als compensatie een bescherming 
in het vooruitzicht zou stellen die uiteindelijk niet kan worden geboden.

                                               

1 Voetnoot: vgl. HvJ, arrest van 14.07.2005 - C 386/03 COM/Duitsland, punten 26 tot 28 en HvJ, 
arrest van 09.12.2004 - C 460/02 COM/Italië, punten 31 en 32.



PE491.100v01-00 6/19 PA\904125NL.doc

NL

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In een arbeidsintensieve sector als 
grondafhandeling hebben permanente 
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.

(28) In een arbeidsintensieve sector als 
grondafhandeling hebben permanente 
ontwikkeling en opleiding van het 
personeel een sterke impact op de kwaliteit 
van de diensten. Daarom moeten de 
huidige hoogste standaarden in de Unie 
als minimumnormen voor de opleiding en 
bijscholing van alle in de 
grondafhandelingssector werkzame 
personen 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. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaat vaststellen dat er 
niet aan de minimumnormen wordt 
voldaan zetten zij de toelating van meer 
dienstverleners stop totdat de vereiste 
norm weer is behaald. Deze procedure 
dient het behoud van de veiligheid in de 
Europese luchtvaart. 

Or. de

Motivering
De rapporteur steunt het vastleggen van minimumnormen. Deze normen moeten worden 
georiënteerd aan het hoogste opleidings- en bijscholingsniveau om in geheel Europa een 
optimale kwaliteit bij de grondafhandelingsdiensten te garanderen. Dit moet door de 
toezichthoudende autoriteiten in de lidstaten worden gecontroleerd. Wanneer niet aan de 
normen wordt voldaan moet de bescherming van werknemers voorrang hebben op verdere 
liberaliseringen teneinde het huidige niveau van veiligheid in de Europese luchtvaart te blijven 
waarborgen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

adequate sociale bescherming voor het 
personeel van bedrijven die 
grondafhandelingsdiensten verlenen wordt 
gegarandeerd. Wanneer de bevoegde
autoriteiten in de lidstaat lacunes in de 
bescherming of inbreuken vaststellen, 
zetten zij de toelating van meer 
dienstverleners stop, totdat het adequate 
niveau weer is behaald. Deze procedure 
dient het behoud van de veiligheid in de 
Europese luchtvaart.

Or. de

Motivering

De rapporteur wil de positieve, maar vage benadering van de Commissie concretiseren. De 
EMPL-commissie moet concreet vastleggen wie de eerbiediging van de rechten controleert en 
wat er moet gebeuren wanneer er lacunes in de bescherming bestaan. In dit geval moet de 
bescherming van werknemers voorrang hebben op verdere liberaliseringen om het huidige 
niveau van veiligheid in de Europese luchtvaart te blijven waarborgen. Dit moet zwaarder 
wegen dan concurrentieoverwegingen. 

Amendement 4

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 
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 
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plaatsgevonden. Op de in de eerste zin van 
dit lid genoemde gevallen is artikel 4, lid 
1, eerste alinea, tweede zin, van Richtlijn 
2001/23/EG niet van toepassing. Ontslag 
om economische, technische of 
organisatorische redenen is niet 
toegestaan.

Or. de

Motivering

De overnamegaranties die werknemers als tegenprestatie voor liberaliseringen door de 
Commissie in het vooruitzicht worden gesteld moeten verplicht en verstrekkend zijn. Anders 
wordt de tegenprestatie een valse belofte. Bovendien moet artikel 12 worden vereenvoudigd, 
terwijl tegelijkertijd alle drie gevallen (verlener verliest vergunning, verlener beëindigt 
grondafhandelingsdiensten, zelfafhandelende gebruiker beëindigt grondafhandelingsdiensten) 
gezamenlijk worden behandeld in dit tweede lid. Om die reden kan artikel 12, leden 6, 7 en 8, 
worden geschrapt.

Amendement 5

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 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). De kosten voor 
een sociaal plan voor de uittredende 
medewerkers worden gedragen door de 
vluchthavengebruikers naar rato van hun 
vervoersaandeel.

Or. de

Motivering

De sociale bescherming die de werknemers door de Commissie in het vooruitzicht wordt gesteld 
als tegenprestatie voor liberaliseringen, moet ook voor uittredende medewerkers gelden. Zij 
moeten door sociale plannen worden beschermd. Met de verdeling van de kosten onder de 
vluchthavengebruikers wordt gestimuleerd om wanneer mogelijk alle medewerkers over te 
nemen. Een groot personeelsverloop in de grondafhandelingssector moet worden vermeden, 
omdat dit de veiligheid in de Europese luchtvaart in gevaar brengt.   
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Amendement 6

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

Or. de

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 worden gesteld moeten verplicht en 
verstrekkend zijn. Anders wordt de tegenprestatie een valse belofte. Om die reden wil de 
rapporteur dit voorbehoud schrappen.  

Amendement 7

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.

Or. de
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Motivering

De Commissie wil met artikel 12, lid 5, ondernemingen die in een overname zijn geïnteresseerd,  
inzage in de contractstructuur van de medewerkers bieden, echter alleen wanneer aan de 
medewerkers de rechten van de richtlijn inzake overgang van ondernemingen worden toegekend. 
De rapporteur pleit voor een verreikende sociale bescherming en een verplichting tot overname 
van medewerkers. Daarom moet het transparantiebeginsel worden toegepast bij alle 
aanbestedingen voor grondafhandelingsdiensten waarvoor de toegang tot de markt beperkt is.

Amendement 8

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

Or. de

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.
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Amendement 9

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

Schrappen

Or. de

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 10

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

Or. de
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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 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten beperken de in lid 6 
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.

Schrappen

Or. de

Motivering

De Commissie wil met artikel 12, lid 9, 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 12

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. De kwalificaties, de duur van 
de beroepservaring en de anciënniteit 
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worden door de betrokken 
luchthavenexploitanten voor de 
desbetreffende locatie uitgewerkt en door 
de bevoegde autoriteiten in de lidstaten 
vastgesteld en gecontroleerd.

Or. de

Motivering

Om het kwalificatieniveau te waarborgen moeten ondernemingen die dingen naar een toelating 
tot de markt voor grondafhandelingsdiensten bij de goedkeuringsautoriteiten van de lidstaten 
aantonen dat hun medewerkers aan hoge eisen voldoen. De rapporteur verwelkomt deze 
initiatieven tot waarborging van de kwaliteit. De criteria zijn naar zijn mening echter te vaag en 
moeten concreter worden geformuleerd. 

Amendement 13

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 
garanderen 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. De toezichthoudende 
autoriteiten van de lidstaten controleren 
de inachtneming van de opleidings- en 
bijscholingsnormen met passende 
middelen. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaat vaststellen dat er 
niet aan de minimumnormen wordt 
voldaan zetten zij de toelating van meer 
dienstverleners stop, totdat de vereiste 
norm weer is behaald. Nascholing kan op 
kosten van de betrokken leveranciers van 
grondafhandelingsdiensten en 
zelfafhandelende luchthavengebruikers 
worden voorgeschreven.

Or. de
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Motivering

Met artikel 34, lid 1, beoogt de Commissie de leveranciers van grondafhandelingsdiensten en de 
zelfafhandelende gebruikers aansporen om regelmatig scholingen voor hun medewerkers te 
organiseren. De rapporteur verwelkomt dit plan, maar wil dit graag concreter onder woorden 
brengen en formuleert het daarom als een verplichting met controlevoorbehoud. 

Amendement 14

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 een theoretische en praktische 
basisopleiding evenals een opleiding die 
voor de door hem uit te voeren taken 
relevant is en waarvoor de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaat in 
samenwerking met de betrokken 
luchthavenexploitanten de plaatselijke 
bijzonderheden en de desbetreffende 
minimumopleidingsduur vastleggen. Het 
slagen voor een praktische en een 
theoretische test dient als bewijs voor het 
hebben verworven van de relevante
bekwaamheden en kennis die tijdens de
opleiding zijn overgebracht. De 
opleidingskosten worden volledig door de 
werkgever gedragen. Elke werknemer 
volgt een relevante opleiding wanneer hij 
een nieuwe job begint of wanneer hem een 
nieuwe taak wordt toegewezen.

Or. de

Motivering

Met artikel 34, lid 2 beoogt de Commissie de medewerkers te verplichten om opleidingen te 
volgen. De rapporteur wil deze verplichting concretiseren. Hij vindt het belangrijk dat het aantal 
opleidingsdagen niet door de EU, maar op regionaal specifiek niveau wordt vastgelegd.   Door 
middel van tests moet worden aangetoond dat de inhoud van de opleidingen met succes is 
overgebracht. Bovendien moet duidelijk zijn geregeld dat de opleidingen door de werkgevers 
worden betaald.  
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Amendement 15

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover relevant voor de 
grondafhandelingsdienst in kwestie, heeft
de opleiding minstens betrekking op:

3. De specifieke inhoud van de tests en 
opleidingen evenals de correcte uitvoering 
hiervan worden door de invoering van 
nationale voorschriften in de lidstaten 
vastgelegd. Voor zover relevant voor de 
grondafhandelingsdienst in kwestie,
hebben de opleiding en de tests minstens 
betrekking op:

Or. de

Motivering

In artikel 34, lid 3 worden de opleidingsonderwerpen door de Commissie vastgelegd. Dit moet 
worden toegejuicht, omdat daarmee in heel Europa uniforme normen mogelijk worden gemaakt. 
De rapporteur vindt het verder belangrijk dat de correcte uitvoering van de opleidingen en tests 
door middel van de invoering van nationale voorschriften in de lidstaten wordt gewaarborgd. 

Amendement 16

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;

Or. de

Amendement 17

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 
grondafhandelingsdiensten.
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Or. de

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

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, de 
werkgelegenheid en de 
arbeidsomstandigheden beoordeeld. Dit 
verslag analyseert de volgende indicatoren 
en criteria:

Or. de

Amendement 19

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;

Or. de
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Amendement 20

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;

Or. de

Amendement 21

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 het geval van de 
overname van een onderneming, het 
aantal vrijwillig uitgetreden medewerkers 
in het geval van de overname van een 
onderneming, de hoogte van de 
loondalingen of loonstijgingen van de 
overgenomen medewerkers; aantal 
arbeidsrechtelijke procedures in verband 
met overnames; aantal vrijwillig 
uitgetreden medewerkers dat op 
uitkeringen van de nationale systemen 
van sociale zekerheid is aangewezen;

Or. de
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Amendement 22

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 
evenals de ontwikkeling van de 
productiviteit van alle 
grondafhandelingsdiensten op de 
luchthaven en de afzonderlijke verleners 
van grondafhandelingsdiensten.

Or. de

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 23

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.

Or. de

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 24

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 verzekeren dat een adequate 
sociale bescherming voor het personeel 
van bedrijven die 
grondafhandelingsdiensten verlenen 
wordt gegarandeerd. Wanneer de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaat 
lacunes in de bescherming of inbreuken 
vaststellen, zetten zij de toelating van meer 
dienstverleners stop, totdat het adequate 
niveau weer is behaald.

Or. de

Motivering

De rapporteur wil de positieve, maar vage benadering van de Commissie concretiseren. De 
EMPL-commissie moet concreet vastleggen wie de eerbiediging van de rechten controleert en 
wat er moet gebeuren wanneer er lacunes in de bescherming bestaan. In dit geval moet de 
bescherming van werknemers voorrang hebben op verdere liberaliseringen om het huidige 
niveau van veiligheid in de Europese luchtvaart te blijven waarborgen. Dit is van een groter 
belang dan concurrentieoverwegingen. 


