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2.3.2016 A8-0023/138 

Ändringsförslag  138 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Kommissionen bör senast 2019 

föreslå ett transeuropeiskt begrepp inom 

ramen för ”sjömotorvägar” 

(Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1315/2013
1
 och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1316/2013
2
). som 

främjar hamnar i gränsregioner, såsom 

områdena kring Medelhavet, Svarta 

havet, Atlanten och Östersjön, för att 

erbjuda hamntjänster närmare 

transportflödenas utgångspunkter eller 

slutdestinationer och som därför bidrar 

till en minskning och ett undvikande av 

mindre hållbara landtransporter. 

 ________________ 

 1 
Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 

december 2013 om unionens riktlinjer för 

utbyggnad av det transeuropeiska 

transportnätet och om upphävande av 

beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 

20.12.2013, s. 1). 

 2 
Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1316/2013 av den 

11 december 2013 om inrättande av 

Fonden för ett sammanlänkat Europa, om 

ändring av förordning (EU) nr 913/2010 

och om upphävande av förordningarna 

(EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 

(text av betydelse för EES) (EUT L 348, 
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20.12.2013, s. 129). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Ändringsförslag  139 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) en tydlig ram för tillträde till 

marknaden för hamntjänster. 

(a) en tydlig ram för organisering av 

hamntjänster, däribland erkännande av 

vikten av säkerhets-, miljö- och 

arbetsnormer samt dialog mellan 

arbetsmarknadsparterna inom sektorn för 

hamntjänster. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Ändringsförslag  140 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) bunkring, utgår 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Ändringsförslag  141 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) förtöjning, utgår 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Ändringsförslag  142 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning ska tillämpas på alla 

kusthamnar inom det transeuropeiska 

transportnätet, i enlighet med definitionen 

i bilaga I till förordning XXX 

[förordningen om TEN-T-riktlinjerna]. 

3. Denna förordning ska tillämpas på alla 

kusthamnar inom stomnätet i det 

transeuropeiska transportnätet, som 

förtecknas i bilaga II till 

Europaparlamentets och rådets 

förordning EU nr 1315/2013
1
. 

 ____________________ 

 1
Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 

december 2013 om unionens riktlinjer för 

utbyggnad av det transeuropeiska 

transportnätet och om upphävande av 

beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 

20.12.2013, s. 1). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Ändringsförslag  143 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Vid en störning i hamntjänster som 

omfattas av en allmännyttig skyldighet 

eller när det föreligger en överhängande 

risk för sådan störning, får den behöriga 

myndigheten vidta nödåtgärder. 

Nödåtgärden kan bestå i en 

direkttilldelning så att tjänsterna åläggs en 

annan leverantör under en period av högst 

ett år. Under den perioden ska den 

behöriga myndigheten antingen inleda ett 

nytt förfarande för att välja en 

hamntjänsteleverantör i enlighet med 

artikel 7 eller tillämpa artikel 9. 

6. Vid en störning i hamntjänster som 

omfattas av en allmännyttig skyldighet 

eller när det föreligger en överhängande 

risk för sådan störning, får den behöriga 

myndigheten vidta nödåtgärder. 

Nödåtgärden kan bestå i en 

direkttilldelning så att tjänsterna åläggs en 

annan leverantör under en period av högst 

ett år. Under den perioden ska den 

behöriga myndigheten antingen inleda ett 

nytt förfarande för att välja en 

hamntjänsteleverantör eller tillämpa 

artikel 9. Utövandet av lagliga 

kollektivavtal eller rätten till 

stridsåtgärder, inbegripet strejkrätten, ska 

inte anses vara en störning av 

hamntjänsterna som kan utlösa 

nödåtgärder. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Ändringsförslag  144 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 11 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Detta kapitel och 

övergångsbestämmelserna i artikel 24 ska 

inte tillämpas på lasthanterings- och 

passagerartjänster. 

Detta kapitel och 

övergångsbestämmelserna i artikel 24 ska 

inte tillämpas på lasthanterings-, 

passagerar- och lotstjänster. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Ändringsförslag  145 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 14 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 3 kan infrastrukturavgifterna variera 

antingen utifrån affärsmetoder som bygger 

på användningsfrekvens, främjandet av en 

effektivare användning av 

hamninfrastrukturen, närsjöfarten eller 

omfattningen av transporternas miljö-, 

energi- eller koldioxidvinster. De kriterier 

som tillämpas på sådana variationer ska 

vara relevanta, objektiva, öppna och icke-

diskriminerande samt med vederbörlig 

efterlevnad av konkurrensreglerna. Dessa 

variationer måste särskilt kunna utnyttjas 

av samtliga berörda hamntjänsteanvändare 

och på lika villkor. 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkt 3 kan infrastrukturavgifterna variera 

utifrån hamnens ekonomiska strategier, 

affärsmetoder och politik för fysisk 

planering. Dessa avgifter kan därför 

variera beroende på hamnens 
användningsfrekvens, främjandet av en 

effektivare användning av 

hamninfrastrukturen, närsjöfarten eller 

omfattningen av transporternas miljö-, 

energi- eller koldioxidvinster. De kriterier 

som tillämpas på sådana variationer ska 

fastställas med hänsyn tagen till externa 

kostnader, och vara relevanta, objektiva, 

öppna och icke-diskriminerande samt med 

vederbörlig efterlevnad av 

konkurrensreglerna. Dessa variationer 

måste särskilt kunna utnyttjas av samtliga 

berörda hamntjänsteanvändare utan 

diskriminering och på lika villkor. 

Or. en 

 

 


