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2.3.2016 A8-0023/138 

Amendement  138 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De Commissie dient uiterlijk in 

2019 een trans-Europees concept voor te 

stellen in het kader van de "snelwegen op 

zee" (Verordening (EU) nr. 1315/2013 

van het Europees Parlement en de Raad
1
 

en Verordening (EU) nr. 1316/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad
2
), om 

de havens in grensoverschrijdende 

gebieden te stimuleren, zoals de 

Middellandse Zee, de Zwarte Zee, de 

Atlantische Oceaan en de Oostzee, 

teneinde havendiensten te realiseren op 

plekken die dichter in de buurt zijn van 

vertrekpunten of eindbestemmingen van 

vervoersstromen, en zodoende bij te 

dragen aan vermindering en vermijding 

van het minder duurzame vervoer over 

land. 

 ________________ 

 1
 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 betreffende 

richtsnoeren van de Unie voor de 

ontwikkeling van het trans-Europees 

vervoersnetwerk en tot intrekking van 

Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 

20.12.2013, blz. 1). 

 2
 Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 11 

december 2013 tot vaststelling van de 
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financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen, tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 

680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 

van 20.12.2013, blz. 129). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Amendement  139 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een duidelijk kader voor toegang tot  de 

markt voor havendiensten; 

(a) een kader voor de organisatie van 

havendiensten, inclusief erkenning van 

het belang van hoge normen op het gebied 

van veiligheid, milieu en arbeid en van de 

sociale dialoog in de havendienstensector; 

Or. en 



 

AM\1088491NL.doc  PE576.667v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.3.2016 A8-0023/140 

Amendement  140 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 – letter a 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) bunkering; Schrappen 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Amendement  141 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

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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2.3.2016 A8-0023/142 

Amendement  142 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Deze verordening is van toepassing op 

alle zeehavens die deel uitmaken van het 

trans-Europees vervoersnetwerk, als 

omschreven in bijlage I bij Verordening 

XXX [verordening betreffende de 

richtsnoeren inzake het TEN-T]. 

3. Deze verordening is van toepassing op 

alle zeehavens die deel uitmaken van het 

trans-Europees kernvervoersnetwerk zoals 

opgenomen in bijlage II bij Verordening 

(EU) nr. 315/2013 van het Europees 

Parlement en de Raad
1
. 

 ____________________ 

 1
 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 betreffende 

richtsnoeren van de Unie voor de 

ontwikkeling van het trans-Europees 

vervoersnetwerk en tot intrekking van 

Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 

20.12.2013, blz. 1). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Amendement  143 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

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. 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 

of past zij artikel 9 toe. De uitoefening van 

het legitieme recht om collectieve 

onderhandelingen of collectief actie te 

voeren, met inbegrip van het 

stakingsrecht, wordt niet beschouwd als 

een verstoring van havendiensten 

waarvoor noodmaatregelen kunnen 

worden getroffen. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Amendement  144 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – alinea 1 

 

 

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 slepen. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Amendement  145 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – lid 4 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Onverminderd lid 3, mogen heffingen op 

het gebruik van haveninfrastructuur 

worden gedifferentieerd overeenkomstig 

commerciële praktijken ten aanzien van 

frequente gebruikers of om een efficiënter 

gebruik van de haveninfrastructuur, de 

korte vaart of goede milieuprestaties, dan 

wel energie- of koolstofefficiënt vervoer te 

bevorderen. De criteria voor een dergelijke 

differentiatie zijn relevant, objectief, 

transparant, niet-discriminerend in 

overeenstemming met de regelgeving 

inzake mededinging. Alle betrokken 

gebruikers kunnen onder dezelfde 

voorwaarden een beroep doen op de 

resulterende differentiatie. 

4. Onverminderd lid 3, mogen heffingen op 

het gebruik van haveninfrastructuur 

worden gedifferentieerd overeenkomstig de 

economische strategie van de haven, 
commerciële praktijken alsook het beleid 

inzake ruimtelijke ordening. Deze 

heffingen kunnen aldus worden 

gedifferentieerd ten aanzien van frequente 

gebruikers of om een efficiënter gebruik 

van de haveninfrastructuur, de korte vaart 

of goede milieuprestaties, dan wel energie- 

of koolstofefficiënt vervoer te bevorderen. 

De criteria voor een dergelijke 

differentiatie houden rekening met 

externe kosten, zijn relevant, objectief, 

transparant, niet-discriminerend in 

overeenstemming met de regelgeving 

inzake mededinging. Alle betrokken 

gebruikers kunnen onder dezelfde, niet-

discriminerende voorwaarden een beroep 

doen op de resulterende differentiatie. 

Or. en 

 

 


