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Knut Fleckenstein 

Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Selv om public service-forpligtelser 

kan defineres og udpeges af nationale 

myndigheder, bør en generel forpligtelse, 

der er fastsat i national eller europæisk 

lovgivning, for en havn til uden 

forskelsbehandling eller hindringer at 

acceptere ethvert fartøj, som fysisk er i 

stand til at sejle ind og fortøjes, ikke anses 

for en public service-forpligtelse i henhold 

til denne forordning. 

Or. en 

Begrundelse 

En pligt til at holde havnen åben, hvorved havnene skal acceptere fartøjer, der fysisk kan 

sejle ind og betale havneafgifter, betragtes ikke som en public service-forpligtelse i normal 

forstand, dvs. hvor den nationale eller regionale regering betaler en operatør for at levere en 

ellers ikke-kommerciel tjenesteydelse. 
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Betænkning A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Denne forordning finder anvendelse på 

alle søhavne i det transeuropæiske 

transportnet, som er defineret i bilag I i 

forordning XXX [forordningen om TEN-

T-retningslinjer]. 

3. Denne forordning finder anvendelse på 

søhavne i det transeuropæiske transportnet, 

som er anført i bilag II i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning EU) 

Nr. 1315/2013, hvis havnens 

forvaltningsorgan er en offentligretlig 

statslig, regional eller lokal myndighed 

eller en sammenslutning, der er dannet af 

en eller flere sådanne offentligretlige 

myndigheder.  

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre konsekvens i de almindelige retsprincipper og for at sikre retssikkerhed bør 

denne forordning gælde under samme omstændigheder, som direktiv 2014/24/EU om 

offentlige udbud gælder for ordregivende myndigheder, der ønsker at anskaffe varer, 

tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder.  Denne fremgangsmåde ville være i 

overensstemmelse med de mange forskellige modeller for havneoperationer, herunder private 

havne, som findes i Den Europæiske Union  
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Betænkning A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 - stk. 1 - litra b a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) hvis det i henhold til artikel 35 i 

direktiv 2014/25/EU er blevet fastslået, at 

en havnesektor eller delsektor i en 

medlemsstat udfører en aktivitet, der er 

direkte undergivet konkurrence i henhold 

til artikel 34 i nævnte direktiv. I så 

tilfælde finder stk. 2 og 3 i nærværende 

artikel ikke anvendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Den undtagelse vedrørende konkurrencevilkår, som findes i forsynings- og 

koncessionsdirektiverne, bør anvendes analogt for andre sammenlignelige udbudsregler.  

Grunden til det er, at en sektor, der er fuldstændig undergivet konkurrencevilkår, bør kunne 

anskaffe varer og tjenesteydelser kommercielt, medens direktiverne tager sigte på udbud til 

anskaffelse af offentlige goder, der ikke er undergivet konkurrencevilkår. 
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Betænkning A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 4 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Medlemsstaterne kan beslutte, at de af 

deres havne, der indgår i det samlede net, 

og som ikke opfylder kriterierne i 

artikel 20, stk. 2, litra b), i forordning 

(EU) nr. 1315/2013, kan begrænse 

antallet af leverandører for en given 

havnetjeneste. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med princippet om forskriftsmæssig proportionalitet giver mindre havne 

færre muligheder for flere tjenesteleverandører. 
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Betænkning A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den interne operatør må kun udføre den 

tildelte havnetjeneste i den eller de havne, 

hvor operatøren har fået overdraget at 

levere havnetjenesten. 

3. I de i artikel 6, stk. 1, omhandlede 

tilfælde, med undtagelse af litra ba), må 

den interne operatør kun udføre den tildelte 

havnetjeneste i den eller de havne, hvor 

operatøren har fået overdraget at levere 

havnetjenesten. 

Or. en 

Begrundelse 

Den undtagelse vedrørende konkurrencevilkår, som findes i forsynings- og 

koncessionsdirektiverne, bør anvendes analogt for andre sammenlignelige udbudsregler.  

Grunden til det er, at en sektor, der er fuldstændig undergivet konkurrencevilkår, bør kunne 

anskaffe varer og tjenesteydelser kommercielt, medens direktiverne tager sigte på udbud til 

anskaffelse af offentlige goder, der ikke er undergivet konkurrencevilkår. 

 

 

 


