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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 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Hoewel 

openbaredienstverplichtingen mogen 

worden omschreven en aangeduid door 

nationale autoriteiten, mag een bij 

nationaal of Europees recht ingestelde 

algemene verplichting van een haven tot 

aanvaarding, zonder discriminatie of 

belemmering, van elk vaartuig dat fysiek 

in staat is binnen te komen en af te 

meren, voor de toepassing van deze 

verordening niet als 

openbaredienstverplichting worden 

opgevat. 

Or. en 

Motivering 

Een openhavenverplichting op grond waarvan havens verplicht zijn ieder vaartuig toe te laten 

dat fysiek past en het havengeld kan betalen dient niet als een openbaredienstverplichting te 

worden beschouwd in de normale zin, dat wil zeggen waarbij de nationale of regionale 

overheid een exploitant betaalt om een anders niet-commerciële dienst te verrichten. 
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2.3.2016 A8-0023/150 

Amendement  150 

Jacqueline Foster 

namens de ECR-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 

maritieme zeehavens die deel uitmaken 

van het trans-Europees vervoersnetwerk 

zoals opgenomen in bijlage II bij 

Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad, waarbij 

het bestuursorgaan van de haven een 

nationale, regionale of lokale 

overheidsinstantie is, een 

publiekrechtelijk orgaan, of een 

vereniging die bestaat uit een of meer van 

dergelijke overheidsinstanties of een of 

meer van dergelijke publiekrechtelijke 

organen. 

Or. en 

Motivering 

Met het oog op de consistentie van het overheidsbeleid en de rechtszekerheid moet deze 

verordening van toepassing zijn in dezelfde omstandigheden als Richtlijn 2014/24/EU inzake 

overheidsopdrachten met betrekking tot aanbestedende diensten die 

werkzaamheden,leveringen en diensten willen verwerven.  Deze aanpak zou consistent zijn 

met de talrijke verschillende modellen voor havenactiviteiten, inclusief die van havens in de 

vrije sector, waar binnen de Europese Unie sprake van is. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Amendement  151 

Jacqueline Foster 

namens de ECR-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 6 – lid 1 — letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) wanneer overeenkomstig artikel 35 

van Richtlijn 2014/25/EU is geconstateerd 

dat een havensector of subsector binnen 

een lidstaat een activiteit verricht die 

rechtstreeks blootstaat aan concurrentie 

overeenkomstig artikel 34 van die 

richtlijn. In dat geval zijn de leden 2 en 3 

van dit artikel niet van toepassing. 

Or. en 

Motivering 

De vrijstelling concurrerende markt die in de richtlijnen inzake nutsbedrijven en concessies is 

voorzien, moet gelijkelijk van toepassing zijn op andere, vergelijkbare verordeningen over 

aanbestedingen.  De reden hiervoor is dat een volledig concurrerende sector de mogelijkheid 

moet hebben om via commerciële weg goederen en diensten te verwerven, terwijl de 

richtlijnen gericht zijn op aanbestedingen voor de levering van collectieve goederen in 

situaties waarin er geen sprake is van concurrentie. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Amendement  152 

Jacqueline Foster 

namens de ECR-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 6 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De lidstaten kunnen besluiten dat 

hun havens die onderdeel vormen van het 

uitgebreide netwerk en die niet voldoen 

aan de criteria in punt b) van artikel 20, 

lid 2, van Verordening (EU) nr. 

1315/2013, het aantal dienstverleners voor 

een bepaalde havendienst mogen 

beperken. 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig het beginsel van evenredige regelgeving; kleinere havens bieden minder 

mogelijkheden voor meerdere dienstverleners. 

 



 

AM\1088495NL.doc  PE576.667v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

2.3.2016 A8-0023/153 

Amendement  153 

Jacqueline Foster 

namens de ECR-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 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De interne exploitant mag de hem 

toegewezen havendienst slechts uitvoeren 

in de haven(s) waarvoor hij als aanbieder 

van havendiensten is aangewezen. 

3. In de in artikel 6, lid 1, behalve punt b 

bis), bedoelde gevallen mag de interne 

exploitant de hem toegewezen havendienst 

slechts uitvoeren in de haven of havens 

waarvoor hij als aanbieder van 

havendiensten is aangewezen. 

Or. en 

Motivering 

De vrijstelling concurrerende markt die in de richtlijnen inzake nutsbedrijven en concessies is 

voorzien, moet gelijkelijk van toepassing zijn op andere, vergelijkbare verordeningen over 

aanbestedingen.  De reden hiervoor is dat een volledig concurrerende sector de mogelijkheid 

moet hebben om via commerciële weg goederen en diensten te verwerven, terwijl de 

richtlijnen gericht zijn op aanbestedingen voor de levering van collectieve goederen in 

situaties waarin er geen sprake is van concurrentie. 

 

 

 


