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Ændringsforslag 6
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Udkast til udtalelse
–

Udkast til udtalelse Forslag til forkastelse

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender anmoder Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at foreslå forkastelse af 
Kommissionens forslag.

Or. de

Ændringsforslag 7
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Egenlevering af tjenesteydelser, som 
indebærer, at rederier eller leverandører af 
havnetjenester beskæftiger personale efter 
eget valg og selv leverer deres 
havnetjenester, er reguleret i en række 
medlemsstater af sikkerhedsmæssige eller 
sociale grunde. De interesseparter, der blev 
hørt af Kommissionen under udarbejdelsen 
af forslaget, understregede, at indførelse af 
en generel mulighed for egenlevering af 
tjenesteydelser på EU-plan ville kræve 
yderligere regler om sikkerhed og sociale 
spørgsmål for at undgå eventuelle negative 
virkninger på disse områder. Det
forekommer derfor hensigtsmæssigt ikke
at regulere dette spørgsmål på EU-plan i
denne omgang og at overlade det til 
medlemsstaterne, om egenlevering af 
tjenesteydelser skal reguleres eller ej. 

(6) Egenlevering af tjenesteydelser, som 
indebærer, at rederier eller leverandører af
havnetjenester beskæftiger personale efter 
eget valg og selv leverer deres 
havnetjenester, er reguleret i en række 
medlemsstater af sikkerhedsmæssige eller 
sociale grunde. De interesseparter, der blev 
hørt af Kommissionen under udarbejdelsen 
af forslaget, understregede, at indførelse af 
en generel mulighed for egenlevering af 
tjenesteydelser på EU-plan ville kræve 
yderligere regler om sikkerhed og sociale 
spørgsmål for at undgå eventuelle negative 
virkninger på disse områder. Det er derfor
ikke hensigtsmæssigt at regulere dette 
spørgsmål på EU-plan, og det bør i stedet 
overlades til medlemsstaterne, om 
egenlevering af tjenesteydelser skal 
reguleres eller ej. Denne forordning bør 
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Denne forordning bør derfor kun omfatte 
levering af havnetjenester mod betaling.

derfor kun omfatte levering af 
havnetjenester mod betaling.

Or. en

Ændringsforslag 8
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Af hensyn til en effektiv, sikker og
miljøvenlig havneforvaltning bør havnens 
forvaltningsorgan kunne kræve, at 
leverandører af havnetjenester kan påvise, 
at de opfylder visse minimumskrav til at 
levere den pågældende tjeneste på 
passende vis. Disse minimumskrav bør 
begrænses til klart definerede betingelser 
vedrørende operatørers faglige 
kvalifikationer, herunder i form af krav til 
uddannelse, og det nødvendige udstyr, for 
så vidt som disse krav er gennemsigtige, 
ikke-diskriminerende, objektive og 
relevante for levering af den pågældende 
havnetjeneste.

(7) Af hensyn til en effektiv, sikker, 
miljøvenlig og socialt ansvarlig
havneforvaltning bør havnens 
forvaltningsorgan kunne kræve, at 
leverandører af havnetjenester kan påvise, 
at de opfylder visse minimumskrav til at 
levere den pågældende tjeneste på 
passende vis. Disse minimumskrav bør 
begrænses til klart definerede betingelser 
vedrørende operatørers faglige 
kvalifikationer, herunder relevant 
lokalkendskab, der er afgørende for 
sikker drift, det nødvendige udstyr til at 
levere relevante havneydelser og 
overensstemmelse med 
søfartssikkerhedskrav, herunder 
anvendelse af love og aftaler om 
arbejdsmiljø og med hensyn til beskyttelse 
af personale, herunder leverandørens 
gode omdømme med hensyn til 
overholdelse af sociale og arbejdsmæssige 
rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 9
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Af hensyn til en effektiv, sikker og 
miljøvenlig havneforvaltning bør havnens 
forvaltningsorgan kunne kræve, at 
leverandører af havnetjenester kan påvise, 
at de opfylder visse minimumskrav til at 
levere den pågældende tjeneste på 
passende vis. Disse minimumskrav bør
begrænses til klart definerede betingelser 
vedrørende operatørers faglige 
kvalifikationer, herunder i form af krav til 
uddannelse, og det nødvendige udstyr, for 
så vidt som disse krav er gennemsigtige, 
ikke-diskriminerende, objektive og 
relevante for levering af den pågældende 
havnetjeneste.

(7) Af hensyn til en effektiv, sikker og 
miljøvenlig havneforvaltning bør havnens 
forvaltningsorgan kunne kræve, at 
leverandører af havnetjenester kan påvise, 
at de opfylder visse minimumskrav til at 
levere den pågældende tjeneste på 
passende vis. Disse minimumskrav bør
mindst omfatte klart definerede betingelser 
vedrørende operatørers faglige 
kvalifikationer, herunder i form af krav til 
uddannelse, og det nødvendige udstyr, der 
kan sikre, at disse krav er gennemsigtige, 
ikke-diskriminerende, objektive og 
relevante for levering af den pågældende 
havnetjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 10
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Hver tjenesteleverandør og især nye 
markedsdeltagere bør påvise deres evne til 
at servicere et minimum af fartøjer ved 
hjælp af eget personale og udstyr. Alle 
skal overholde de relevante bestemmelser 
og regler, herunder gældende 
arbejdsretlige love, gældende kollektive 
overenskomster og kvalitetskrav i 
havnene. 

Or. en

Ændringsforslag 11
Richard Howitt
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Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Der skal tages hensyn til den 
betydelige variation i den økonomiske 
kapacitet, størrelsen på havnene og den 
tilgængelige plads til operationer på 
vandet, når antallet af leverandører af 
havnetjenester begrænses. Det bør 
desuden være muligt at begrænse 
adgangen til markedet med henblik på at 
garantere sikre, beskyttede og 
miljømæssigt bæredygtige 
havneoperationer.

Or. en

Ændringsforslag 12
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Udvælgelsesproceduren for 
leverandører af havnetjenester i tilfælde, 
hvor antallet af leverandører er begrænset, 
bør følge principperne og metoderne, der 
er fastlagt i direktiv../../.. [koncession]7, 
herunder tærskelværdien og metoden til 
bestemmelse af værdien af kontrakterne 
samt definitionen af væsentlige ændringer 
og elementerne i tilknytning til 
kontraktens løbetid.

(13) Udvælgelsesproceduren for 
leverandører af havnetjenester i tilfælde, 
hvor antallet af leverandører er begrænset, 
bør være åben for alle interesserede parter 
og ikke-diskriminerende.

__________________
7 Forslag til direktiv om tildeling af 
koncessionskontrakter, KOM(2011) 897 
endelig.

Or. en
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Ændringsforslag 13
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Anvendelse af public service-
forpligtelser, som fører til en begrænsning 
af antallet af leverandører af en 
havnetjeneste, bør kun kunne begrundes 
med hensynet til den offentlige interesse
for at sikre adgang til havnetjenesten for 
alle brugere, disponibiliteten af 
havnetjenester året rundt eller 
overkommelige priser for havnetjenesten 
for visse kategorier af brugere.

(14) Anvendelse af public service-
forpligtelser, som fører til en begrænsning 
af antallet af leverandører af en 
havnetjeneste, bør kunne begrundes med 
hensynet til den offentlige interesse.

Or. en

Ændringsforslag 14
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Anvendelse af public service-
forpligtelser, som fører til en begrænsning 
af antallet af leverandører af en 
havnetjeneste, bør kun kunne begrundes 
med hensynet til den offentlige interesse 
for at sikre adgang til havnetjenesten for 
alle brugere, disponibiliteten af 
havnetjenester året rundt eller 
overkommelige priser for havnetjenesten 
for visse kategorier af brugere.

(14) Anvendelse af public service-
forpligtelser, som fører til en begrænsning 
af antallet af leverandører af en 
havnetjeneste, bør kun kunne begrundes 
med hensynet til den offentlige interesse 
for at sikre adgang til havnetjenesten for 
alle brugere, disponibiliteten af 
havnetjenester året rundt eller 
overkommelige priser for havnetjenesten 
for visse kategorier af brugere samt sikre, 
beskyttede og miljømæssigt og socialt 
bæredygtige havneoperationer.

Or. en
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Ændringsforslag 15
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer havnetjenester. 
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af de sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne. I tilfælde af en 
begrænsning af antallet af leverandører af 
havnetjenester, og hvor indgåelsen af en 
kontrakt om havnetjenester kan resultere i, 
at en anden leverandør af havnetjenester 
overtager driften, bør de kompetente 
myndigheder have mulighed for at kræve, 
at den valgte leverandør anvender 
bestemmelserne i Rådets direktiv 
2001/23/EF af 12. maj 2001 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter11.

(19) Medlemsstaterne har fortsat fuld
bemyndigelse til i fuld uafhængighed og i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet
at sikre det sociale beskyttelsesniveau for 
de ansatte i virksomheder, der leverer 
havnetjenester. Denne forordning berører 
ikke anvendelsen af de gældende eller 
fremtidige sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne. I tilfælde af en 
begrænsning af antallet af leverandører af 
havnetjenester, og hvor indgåelsen af en 
kontrakt om havnetjenester kan resultere i, 
at en anden leverandør af havnetjenester 
overtager driften, opfordres de kompetente 
myndigheder til at tilskynde den valgte 
leverandør til fuldt ud at anvende de 
relevante bestemmelser i Rådets direktiv 
2001/23/EF af 12. maj 2001 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter11.

__________________ __________________
11 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16. 11 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ændringsforslag 16
Emer Costello

Forslag til forordning
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer havnetjenester. 
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af de sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne. I tilfælde af en 
begrænsning af antallet af leverandører af 
havnetjenester, og hvor indgåelsen af en 
kontrakt om havnetjenester kan resultere i, 
at en anden leverandør af havnetjenester 
overtager driften, bør de kompetente 
myndigheder have mulighed for at kræve, 
at den valgte leverandør anvender 
bestemmelserne i Rådets direktiv 
2001/23/EF af 12. maj 2001 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter11.

(19) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer havnetjenester. 
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af de sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne. I tilfælde af en 
begrænsning af antallet af leverandører af 
havnetjenester, og hvor indgåelsen af en 
kontrakt om havnetjenester kan resultere i, 
at en anden leverandør af havnetjenester 
overtager driften, kræver de kompetente 
myndigheder, at den valgte leverandør 
anvender bestemmelserne i Rådets direktiv 
2001/23/EF af 12. maj 2001 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter11.

__________________ __________________
11 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16. 11 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ændringsforslag 17
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer havnetjenester. 
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af de sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne. I tilfælde af en 

(19) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer havnetjenester. 
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af de sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne. I tilfælde af en 



PE524.539v01-00 10/43 AM\1010725DA.doc

DA

begrænsning af antallet af leverandører af 
havnetjenester, og hvor indgåelsen af en 
kontrakt om havnetjenester kan resultere i, 
at en anden leverandør af havnetjenester 
overtager driften, bør de kompetente 
myndigheder have mulighed for at kræve, 
at den valgte leverandør anvender 
bestemmelserne i Rådets direktiv 
2001/23/EF af 12. maj 2001 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter11.

begrænsning af antallet af leverandører af 
havnetjenester, og hvor indgåelsen af en 
kontrakt om havnetjenester kan resultere i, 
at en anden leverandør af havnetjenester 
overtager driften, bør de kompetente 
myndigheder kræve, at den valgte 
leverandør anvender bestemmelserne i 
Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. maj 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder, vilkår og 
betingelser i forbindelse med overførsel af 
virksomheder eller bedrifter eller af dele af 
virksomheder eller bedrifter11.

__________________ __________________
11 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16. 11 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ændringsforslag 18
Georges Bach

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer havnetjenester. 
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af de sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne. I tilfælde af en 
begrænsning af antallet af leverandører af 
havnetjenester, og hvor indgåelsen af en 
kontrakt om havnetjenester kan resultere i, 
at en anden leverandør af havnetjenester 
overtager driften, bør de kompetente 
myndigheder have mulighed for at kræve, 
at den valgte leverandør anvender 
bestemmelserne i Rådets direktiv 
2001/23/EF af 12. maj 2001 om 
tilnærmelse af medlemsstaternes 

(19) Medlemsstaterne bør fortsat have 
beføjelse til at sikre et passende socialt 
beskyttelsesniveau for de ansatte i 
virksomheder, der leverer havnetjenester. 
Denne forordning berører ikke anvendelsen 
af de sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne, og den skal tage fuldt 
hensyn til artikel 28 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. I tilfælde af en begrænsning af 
antallet af leverandører af havnetjenester, 
og hvor indgåelsen af en kontrakt om 
havnetjenester kan resultere i, at en anden 
leverandør af havnetjenester overtager 
driften, bør de kompetente myndigheder 
have mulighed for at kræve, at den valgte 
leverandør anvender bestemmelserne i 
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lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter11.

Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. maj 
2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om varetagelse af 
arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller 
bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter11.

__________________ __________________
11 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16. 11 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ændringsforslag 19
Georges Bach

Forslag til forordning
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Den Europæiske Unions 
handelspolitik bør bidrage til at bekæmpe 
fattigdom globalt ved at fremme bedre 
arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og 
grundlæggende rettigheder. Offentlige 
kontrakter bør ikke tildeles 
erhvervsdrivende, der har deltaget i en 
kriminel organisation eller udnyttelse af 
menneskehandel og børnearbejde.

Or. en

Ændringsforslag 20
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I mange havne anvendes koncessioner 
til at give leverandører af godshåndterings-
og passagerterminaltjenester adgang til 

(20) I mange havne anvendes koncessioner 
til at give leverandører af godshåndterings-
og passagerterminaltjenester adgang til 
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markedet. Denne type kontrakter vil blive 
omfattet af direktiv.../... [koncessioner]. 
Følgelig bør kapitel II i denne forordning 
ikke finde anvendelse på levering af 
godshåndterings- og passagertjenester, 
men medlemsstaterne bør fortsat frit 
kunne beslutte alligevel at anvende 
reglerne i kapitlet på disse to slags 
tjenester. For andre typer kontrakter, der 
anvendes af offentlige myndigheder til at 
give adgang til godshåndterings- og 
passagertjenester, har Den Europæiske 
Unions Domstol bekræftet, at de 
kompetente myndigheder skal overholde 
principperne om gennemsigtighed og ikke-
diskrimination ved indgåelse af sådanne 
kontrakter. Disse principper gælder fuldt 
ud for leveringen af enhver havnetjeneste.

markedet. Denne type kontrakter vil blive 
omfattet af direktiv.../... [koncessioner]. 
Følgelig bør kapitel II i denne forordning 
ikke finde anvendelse på levering af 
godshåndterings- og passagertjenester. For 
andre typer kontrakter, der anvendes af 
offentlige myndigheder til at give adgang 
til godshåndterings- og passagertjenester, 
har Den Europæiske Unions Domstol 
bekræftet, at de kompetente myndigheder 
skal overholde principperne om 
gennemsigtighed og ikke-diskrimination 
ved indgåelse af sådanne kontrakter. Disse 
principper gælder fuldt ud for leveringen af 
enhver havnetjeneste.

Or. en

Ændringsforslag 21
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20a) I henhold til beslutning A.960 fra 
Den Internationale Søfartsorganisation 
(IMO) har hvert lodsningsområde behov 
for højt specialiseret erfaring og lokal 
viden om lodsens rolle. Eftersom IMO 
anerkender, at regional og lokal 
forvaltning af lodstjenester er 
formålstjenstligt, bør lodstjenester ikke 
være omfattet af bestemmelserne om 
markedsadgang, der er fastlagt i denne 
forordnings kapitel II.

Or. en
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Ændringsforslag 22
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Kommissionen bør præcisere 
begrebet statsstøtte i henseende til 
finansieringen af havneinfrastrukturen 
under hensyntagen til den ikke-
erhvervsmæssige karakter af infrastruktur 
for offentlig adgang og forsvar. Dette 
omfatter infrastruktur for 
landforbindelser ad jernbane og vej til det 
nationale transportsystem, nødvendig 
infrastruktur til forsyningsværker i 
havneområdet og al infrastruktur, som 
giver adgang til et havneområde, 
herunder maritim adgang, sejlrender og 
forsvarsanlæg. Disse typer af 
infrastruktur bør være tilgængelige for 
alle potentielle brugere på samme ikke-
diskriminerende vilkår, og det henhører 
under statens ansvarsområde at opfylde 
befolkningens generelle behov.

Or. en

Ændringsforslag 23
Richard Howitt

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Med henblik på at supplere eller 
ændre visse ikke-væsentlige elementer af 
denne forordning og især for at fremme 
en ensartet anvendelse af miljøafgifter,
styrke den EU-dækkende sammenhæng af 
miljøafgifter og sikre fælles 
afgiftsprincipper for at fremme 
nærskibsfarten bør beføjelsen til at 

(29) Med henblik på at styrke den EU-
dækkende sammenhæng af miljøafgifter 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
tillægges Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår fælles 
klassifikationer af skibe og brændstoffer. 
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vedtage retsakter tillægges Kommissionen 
i overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde for så vidt angår fælles 
klassifikationer af skibe, brændstoffer og 
typer af operationer med henblik på 
differentiering af infrastrukturafgifter og 
fælles afgiftsprincipper for 
havneinfrastrukturafgifter. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Ved vedtagelse af sådanne delegerede 
retsakter bør Kommissionen tage hensyn 
til Environmental Ship Index (ESI) og de 
fremskridt, der er gjort inden for 
rammerne af World Ports Climate 
Initiative (WPCI). Disse klassifikationer 
bør kun lægges til grund for at tillade 
differentieringer af 
havneinfrastrukturafgifter og bør ikke 
påvirke havneforvaltningsorganets 
beføjelse til autonomt at kunne fastsætte 
niveauet for havneinfrastrukturafgifterne 
i overensstemmelse med de gældende 
regler. Kommissionen bør i forbindelse 
med forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og til Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 24
Georges Bach

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Arbejdsrelationerne i havnene har 
stor betydning for driften af havnene. 
Derfor udgør det sektorielle sociale 
dialogudvalg for havne rammer for 
arbejdsmarkedets parter til at skabe 
resultater, hvad angår arbejdsvilkår samt 
forhold som arbejdsmiljø, uddannelse og 
kvalifikationer, Unionens politik om 
brændstoffer med lavt svovlindhold og 
sektorens tiltrækningskraft på yngre 
arbejdstagere og på kvindelige 
arbejdstagere. Kommissionen bør lette 
forhandlingerne og overvåge dem nøje.

Or. en
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Ændringsforslag 25
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Arbejdsrelationerne i havnene har 
stor betydning for driften af havnene. 
Derfor udgør det sektorielle sociale 
dialogudvalg for havne rammer for 
arbejdsmarkedets parter til at skabe 
resultater, hvad angår arbejdets 
tilrettelæggelse og arbejdsvilkår samt 
forhold som sundhed og sikkerhed, 
uddannelse og kvalifikationer, Unionens
politik om brændstoffer med lavt 
svovlindhold og sektorens 
tiltrækningskraft på yngre arbejdstagere 
og på kvindelige arbejdstagere. 
Kommissionen bør lette forhandlingerne 
og støtte og overvåge dem nøje. Hvis der 
ikke nås frem til en klar aftale senest i 
2016, bør Kommissionen overveje, om det 
er hensigtsmæssigt at fremsætte et forslag 
til retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 26
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Ifølge de holdninger, de nationale 
parlamenter har indtaget i henhold til 
protokol nr. 2 om anvendelsen af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, som er knyttet 
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som bilag til traktaten om Den 
Europæiske Union og til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
er der mange, der mener, at 
Kommissionens forslag strider mod 
nærhedsprincippet, idet det ikke 
begrunder, at definitionen af en samlet 
europæisk ramme for havnene gør det 
nemmere at opfylde målsætningerne om 
udvikling af det indre marked, idet der 
ikke påvises en effekt af størrelsen, og de 
forventede virkninger ikke fastlægges 
klart og tydeligt.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oprensning udgår

Or. en

Ændringsforslag 28
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fortøjning udgår

Or. en

Ændringsforslag 29
Richard Howitt
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) lodsning og udgår

Or. en

Ændringsforslag 30
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) lodsning og udgår

Or. de

Ændringsforslag 31
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) bugsering. udgår

Or. en

Ændringsforslag 32
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "bunkring": levering af fast, flydende 
eller gasformigt brændstof eller enhver 
anden energikilde, der anvendes til 
fremdrift af søfartøjer eller til generel og 
specifik energiforsyning om bord på det 
søgående fartøj, medens det ligger i havn

1) "bunkring": levering af fast, flydende 
eller gasformigt brændstof eller enhver 
anden energikilde, der anvendes til 
fremdrift af søfartøjer eller til generel og 
specifik energiforsyning om bord på det 
søgående fartøj

Or. fr

Begrundelse

Bunkring kan foregå i rum sø og ikke kun i havn.

Ændringsforslag 33
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "godshåndtering": organisation og 
håndtering af gods mellem det 
transporterende søfartøj og landjorden, det 
være sig til indførsel, udførsel eller 
forsendelse af godset, herunder 
ekspedering, transport og midlertidig 
opbevaring af gods i de relevante 
godshåndteringsterminaler og direkte 
relateret til transporten af godset, men ikke 
oplagring, tømning (stripping), ompakning 
eller andre merværditjenester i forbindelse 
med det håndterede gods

2) "godshåndtering": organisation og 
håndtering af gods mellem det 
transporterende søfartøj og landjorden, det 
være sig til indførsel, udførsel eller 
forsendelse af godset, herunder 
ekspedering, surring, afsurring, transport 
og midlertidig opbevaring af gods i de 
relevante godshåndteringsterminaler og 
direkte relateret til transporten af godset, 
men ikke oplagring, tømning (stripping), 
ompakning eller andre merværditjenester i 
forbindelse med det håndterede gods

Or. en

Ændringsforslag 34
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "public service-forpligtelse": et krav, 
som er defineret eller fastsat for at sikre
levering af de havnetjenester af almen 
interesse, som en operatør på et rent 
forretningsmæssigt grundlag ikke ville 
påtage sig eller ikke ville påtage sig i 
samme omfang eller på samme vilkår

14) "public service-forpligtelse": en pligt, 
der skal sikre levering af de havnetjenester 
af almen interesse, som en operatør på et 
rent forretningsmæssigt grundlag ikke ville 
påtage sig eller ikke ville påtage sig i 
samme omfang eller på samme vilkår

Or. fr

Begrundelse

Gentagelse af definitionen i forordning nr. 1191/69 af 26. juni 1969 om medlemsstaternes 
fremgangsmåde med hensyn til de med begrebet offentlig tjeneste forbundne forpligtelser 
inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje.

Ændringsforslag 35
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a) "underkontrahent": enhver fysisk 
person eller juridisk enhed, til hvem 
gennemførelsen af alle eller en del af 
forpligtelserne i henhold til en tidligere 
kontrakt overdrages.

Or. en

Ændringsforslag 36
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Havnens forvaltningsorgan kan kræve, 1. Havnens forvaltningsorgan kræver, at 
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at leverandører af havnetjenester skal 
opfylde mindstekravene for at udføre de 
pågældende havnetjenester.

leverandører af havnetjenester skal opfylde 
mindstekravene for at udføre de 
pågældende havnetjenester.

Or. de

Ændringsforslag 37
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De mindstekrav, der er fastsat i stk. 1, 
kan kun vedrøre følgende aspekter, hvor 
det er relevant:

2. De mindstekrav, der er fastsat i stk. 1, 
kan vedrøre følgende aspekter, hvor det er 
relevant:

Or. en

Ændringsforslag 38
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de faglige kvalifikationer hos 
leverandøren af havnetjenester, dennes 
personale eller de fysiske personer, som 
faktisk og vedvarende forvalter 
aktiviteterne for leverandøren af 
havnetjenester

a) de faglige kvalifikationer hos 
leverandøren af havnetjenester, dennes 
personale eller de fysiske personer, som 
faktisk forvalter aktiviteterne for 
leverandøren af havnetjenester

Or. en

Begrundelse

Det kunne være risikabelt kun at kræve, at de personer, der "vedvarende" forvalter 
aktiviteterne, er kvalificerede. Af sikkerhedshensyn skal enhver, der forvalter aktiviteterne, 
være fagligt kvalificeret.



AM\1010725DA.doc 21/43 PE524.539v01-00

DA

Ændringsforslag 39
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overholdelsen af krav til søfartsikkerhed 
eller til sikkerhed og sikring i forbindelse 
med havnen, adgangen til havnen og 
havnens installationer og udstyr samt 
personers sikkerhed

c) overholdelsen af krav til søfartsikkerhed 
eller til sikkerhed og sikring i forbindelse 
med havnen, adgangen til havnen og 
havnens installationer og udstyr samt 
personers sikkerhed, herunder de 
bestemmelser om arbejdsmiljø og sundhed 
på arbejdspladsen, der gælder i denne 
havn

Or. de

Ændringsforslag 40
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overholdelsen af krav til 
søfartssikkerhed eller til sikkerhed og 
sikring i forbindelse med havnen, 
adgangen til havnen og havnens 
installationer og udstyr samt personers 
sikkerhed

c) overholdelsen af krav til 
søfartssikkerhed eller til sikkerhed og 
sikring i forbindelse med havnen, 
adgangen til havnen og havnens 
installationer, arbejdstagere og udstyr samt 
personers sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 41
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overholdelse af nationale 
arbejdstagerrettigheder og sociale 
minimumsstandarder, herunder de 
gældende kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter.

Or. de

Ændringsforslag 42
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) ansøgerens gode omdømme med 
hensyn til overholdelse af sociale og 
arbejdsmæssige rettigheder, herunder 
anvendelse af love og aftaler om 
arbejdsmiljø.

Or. en

Ændringsforslag 43
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) overholdelse af social- og 
arbejdsmarkedslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 44
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindstekravene skal være 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
objektive og relevante for den pågældende 
kategori og art af havnetjenester.

3. Mindstekravene skal være 
gennemsigtige, ikke-diskriminerende, 
objektive og relevante for den pågældende 
kategori og art af havnetjenester og må 
ikke anvendes til indirekte at indføre 
hindringer på markedet.

Or. it

Ændringsforslag 45
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det ikke kan dokumenteres, at artikel 
4, stk. 2, litra c), er overholdt, er dette 
tilstrækkelig grund til afvisning.

Or. de

Ændringsforslag 46
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) behovet for at garantere leveringen af 
sikre, beskyttede og miljømæssigt og 
socialt bæredygtige havneoperationer.

Or. en
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Ændringsforslag 47
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den skønnede værdi af 
havnetjenesten overstiger den tærskel, der 
er fastsat i stk. 3, anvendes reglerne for 
tildelingsproceduren, de 
proceduremæssige garantier og den 
maksimale varighed af koncessionerne, jf. 
direktiv ..../.... [koncessioner].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 48
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tærskelværdien og metoden til at 
fastsætte værdien af havnetjenesten skal 
være kravene i de relevante og gældende 
bestemmelser i direktiv.../.... 
[koncessioner].

udgår

Or. en

Ændringsforslag 49
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I forbindelse med denne forordning 
skal en væsentlig ændring, som defineret i 
direktiv.../... [koncessioner], af 
bestemmelserne i en 
havnetjenestekontrakt i dens 
gyldighedsperiode betragtes som en ny 
havnetjenestekontrakt og kræver en ny 
procedure, jf. stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 50
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Stk. 1 til 5 i denne artikel finder ikke 
anvendelse i de tilfælde, der er omhandlet i
artikel 9.

6. Stk. 1 til 4a i denne artikel finder ikke 
anvendelse i de tilfælde, der er omhandlet i
artikel 9, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 51
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Denne forordning berører ikke direktiv
…/… [koncessioner]15, direktiv 
.…/….[offentlige forsyningsværker]16 og 
direktiv …/… [offentlige indkøb]17.

7. Når kontrakter til levering af 
havnetjenester foreligger i form af 
koncessionskontrakter om tjenesteydelser 
jf. direktiv …/… [koncessioner]15, finder 
det pågældende direktivs bestemmelser 
anvendelse. Denne forordning berører ikke 
direktiv .…/….[offentlige 
forsyningsværker]16 og direktiv …/… 
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[offentlige indkøb]17.
__________________ __________________
15 Forslag til direktiv om tildeling af 
koncessionskontrakter, KOM(2011) 897 
endelig.

15 Forslag til direktiv om tildeling af 
koncessionskontrakter (COM(2011)0897).

16 Forslag til direktiv om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester, KOM/2011/0895 endelig.

16 Forslag til direktiv om 
fremgangsmåderne ved indgåelse af 
kontrakter inden for vand- og 
energiforsyning, transport samt 
posttjenester (COM(2011)0895).

17 Forslag til direktiv om offentlige indkøb, 
KOM/2011/0896 endelig.

17 Forslag til direktiv om offentlige indkøb
(COM(2011)0896).

Or. en

Ændringsforslag 52
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tjenestens disponibilitet uden afbrydelse 
døgnet rundt hele året

a) tjenestens disponibilitet og kvalitet uden 
afbrydelse døgnet rundt hele året

Or. en

Ændringsforslag 53
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) sikkerhed, beskyttelse eller 
miljømæssig bæredygtighed ved 
havneoperationer.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) arealanvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I tilfælde af afbrydelse af 
havnetjenester, for hvilke der er public 
service-forpligtelse, eller når der er 
umiddelbar risiko for en sådan situation,
kan den kompetente myndighed træffe 
nødforanstaltninger. En 
nødforanstaltning kan bestå i en direkte 
tildeling, hvorved tjenesten tildeles til en 
anden leverandør i en periode på op til ét 
år. I løbet af denne periode skal den 
kompetente myndighed enten indlede en 
ny procedure for at udvælge en 
leverandør af havnetjenester i henhold til 
artikel 7, eller myndigheden skal anvende 
artikel 9.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 56
Georges Bach
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I tilfælde af afbrydelse af havnetjenester, 
for hvilke der er public service-forpligtelse, 
eller når der er umiddelbar risiko for en 
sådan situation, kan den kompetente 
myndighed træffe nødforanstaltninger. En 
nødforanstaltning kan bestå i en direkte 
tildeling, hvorved tjenesten tildeles til en 
anden leverandør i en periode på op til ét 
år. I løbet af denne periode skal den 
kompetente myndighed enten indlede en ny 
procedure for at udvælge en leverandør af 
havnetjenester i henhold til artikel 7, eller 
myndigheden skal anvende artikel 9.

6. I tilfælde af afbrydelse af havnetjenester, 
for hvilke der er public service-forpligtelse, 
eller når der er umiddelbar risiko for en 
sådan situation, kan den kompetente 
myndighed træffe nødforanstaltninger
under fuld hensyntagen til artikel 28 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. En 
nødforanstaltning kan bestå i en direkte 
tildeling, hvorved tjenesten tildeles til en 
anden leverandør i en periode på op til ét 
år. I løbet af denne periode skal den 
kompetente myndighed enten indlede en ny 
procedure for at udvælge en leverandør af 
havnetjenester i henhold til artikel 7, eller 
myndigheden skal anvende artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 57
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af de sociale og arbejdsretlige 
regler i medlemsstaterne.

1. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af de sociale og arbejdsretlige 
regler, der gælder i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 58
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af de sociale og arbejdsretlige 
regler i medlemsstaterne.

1. Denne forordning berører ikke 
anvendelsen af de gældende eller 
fremtidige sociale og arbejdsretlige regler i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 59
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kan havnens 
forvaltningsorgan kræve, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
2001/23/EF.

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kræver 
medlemsstaterne, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
2001/23/EF.

Or. en

Ændringsforslag 60
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kan havnens 
forvaltningsorgan kræve, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
2001/23/EF.

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kræver havnens 
forvaltningsorgan, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
2001/23/EF.

Or. en

Ændringsforslag 61
Emer Costello

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kan havnens 
forvaltningsorgan kræve, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
2001/23/EF.

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kræver havnens 
forvaltningsorgan, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
2001/23/EF.

Or. en
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Ændringsforslag 62
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kan havnens 
forvaltningsorgan kræve, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
2001/23/EF.

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, skal havnens 
forvaltningsorgan kræve, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
2001/23/EF.

Or. de

Ændringsforslag 63
Andrea Cozzolino

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kan havnens 
forvaltningsorgan kræve, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7, 
såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 

2. Med forbehold af national lovgivning og 
EU-ret, herunder kollektive aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, kan havnens 
forvaltningsorgan kræve, at den udpegede 
leverandør af havnetjenester, som er 
udpeget i henhold til proceduren i artikel 7
og 9, såfremt denne er forskellig fra den 
etablerede leverandør af havnetjenester, 
giver personale, der tidligere var ansat af 
den etablerede leverandør af 
havnetjenester, de rettigheder, som de ville 
have haft, hvis der havde været tale om en 
overførsel som omhandlet i direktiv 
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2001/23/EF. 2001/23/EF.

Or. it

Begrundelse

Den foreslåede ændring udvider anvendelsesområdet for denne artikel til det tilfælde, hvor en 
medlemsstat, der vælger at levere havnetjenester gennem en intern operatør, senere beslutter 
at levere de samme tjenester gennem en anden model.

Ændringsforslag 64
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis havnens forvaltningsorganer 
kræver, at leverandører af havnetjenester 
skal overholde visse sociale standarder for 
så vidt angår levering af havnetjenester, 
skal det i udbudsdokumenter og 
havnetjenestekontrakter angives, hvilke 
ansatte det drejer sig om, og ligeledes 
anføres gennemsigtige, detaljerede 
oplysninger om deres kontraktmæssige 
rettigheder og de betingelser, på hvilke de 
ansatte anses for at være tilknyttet 
havnetjenesterne.

3. Hvis havnens forvaltningsorganer 
kræver, at alle leverandører, der deltager i 
leveringen af havnetjenester, skal 
overholde alle eksisterende sociale 
standarder, skal det i udbudsdokumenter og 
havnetjenestekontrakter angives, hvilke 
ansatte det drejer sig om, og ligeledes 
anføres gennemsigtige, detaljerede 
oplysninger om deres kontraktmæssige 
rettigheder og de betingelser, på hvilke de 
ansatte anses for at være tilknyttet 
havnetjenesterne.

Or. de

Ændringsforslag 65
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis havnens forvaltningsorganer 
kræver, at leverandører af havnetjenester 
skal overholde visse sociale standarder for 
så vidt angår levering af havnetjenester, 
skal det i udbudsdokumenter og 

3. Hvis havnens forvaltningsorganer 
kræver, at leverandører af havnetjenester 
skal overholde visse sociale standarder for 
så vidt angår levering af havnetjenester, 
skal det i udbudsdokumenter og 
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havnetjenestekontrakter angives, hvilke 
ansatte det drejer sig om, og ligeledes 
anføres gennemsigtige, detaljerede 
oplysninger om deres kontraktmæssige 
rettigheder og de betingelser, på hvilke de 
ansatte anses for at være tilknyttet 
havnetjenesterne.

havnetjenestekontrakter angives, hvilke 
ansatte det drejer sig om, og ligeledes 
anføres status på deres kontraktmæssige 
rettigheder og de betingelser, på hvilke de 
ansatte anses for at være tilknyttet 
havnetjenesterne.

Or. en

Ændringsforslag 66
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10a
Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 
arbejdstilsynsmyndigheder regelmæssigt 
kontrollerer, at de eksisterende sociale 
standarder er overholdt.

Or. de

Ændringsforslag 67
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kapitel og overgangsbestemmelserne 
i artikel 24 finder ikke anvendelse på
godshåndterings- og passagertjenester.

Dette kapitel og overgangsbestemmelserne 
i artikel 24 finder ikke anvendelse på 
godshåndterings- og passagertjenester og 
lodsning.

Or. en
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Ændringsforslag 68
Richard Howitt

Forslag til forordning
Kapitel II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IIa
Artikel 11a

Underentrepriser
1. En leverandør af havneydelser, jf.
artikel 2, stk. 13, må ikke give ydelser i 
underentreprise, undtagen hvis den 
pågældende midlertidigt er ude af stand til 
at levere disse ydelser på grund af force 
majeure. Kollektive skridt betragtes ikke 
som force majeure.
2. Underleverandører må ikke give 
havneydelser i underentreprise.
3. En leverandør af havneydelser, der 
benytter en eller flere underleverandører, 
giver havnens forvaltningsorgan 
meddelelse om navnet på de pågældende 
underleverandører og de pågældendes 
aktiviteter.
4. Når arbejdsgiveren er en 
underkontrahent, og uden at dette berører 
nationale retsforskrifter om ret til bidrag 
eller regres eller nationale retsforskrifter 
på området social sikring, sikrer 
medlemsstaterne, at den kontrahent, som 
arbejdsgiveren er direkte underkontrahent 
til, sammen med eller i stedet for 
arbejdsgiveren kan holdes ansvarlig for 
betalingen af:
a) enhver pålagt økonomisk straf og
b) enhver efterbetaling.
5. Hvis arbejdsgiveren er 
underkontrahent, sikrer medlemsstaterne, 
at hovedkontrahenten og enhver 
mellemliggende underkontrahent, hvis de 
har kendskab til, at den ansættende 
underkontrahent har beskæftiget 
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tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, kan holdes ansvarlig for at 
foretage de i stk. 4 omhandlede betalinger 
sammen med eller i stedet for den 
ansættende underkontrahent eller den 
kontrahent, som arbejdsgiveren er direkte 
underkontrahent til.
6. Medlemsstaterne kan i deres nationale 
lovgivning fastsætte strengere 
ansvarsregler.

Or. en

Ændringsforslag 69
Jean-Pierre Audy

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De offentlige midler, der er omhandlet i 
stk. 1, omfatter også aktiekapital eller 
kvasikapital, tilskud, som ikke skal 
tilbagebetales eller som kun skal 
tilbagebetales under bestemte 
omstændigheder, lån, herunder overtræk og 
forskud på kapitaltilførsler, garantier, der 
af de offentlige myndigheder er givet til 
havneforvaltningsorganet, udbetalt udbytte 
og tilbageholdt overskud eller enhver 
anden form for offentlig støtte.

3. De offentlige midler, der er omhandlet i 
stk. 1, omfatter også aktiekapital eller 
kvasikapital, tilskud, som ikke skal 
tilbagebetales eller som kun skal 
tilbagebetales under bestemte 
omstændigheder, og som ikke kan fornyes,
lån, herunder overtræk og forskud på 
kapitaltilførsler, garantier, der af de 
offentlige myndigheder er givet til 
havneforvaltningsorganet, udbetalt udbytte 
og tilbageholdt overskud eller enhver 
anden form for offentlig støtte.

Or. fr

Begrundelse

For at undgå konkurrenceforvridning bør tilskud til investering ikke kunne fornyes og derfor 
ikke bruges til nedbringelse af kostprisen.

Ændringsforslag 70
Jean-Pierre Audy
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Procedurer og oplysninger, der er 
angivet i dette kapitel, og som er knyttet til 
de offentlige tilskud, er underlagt 
godkendelse af en uafhængig revisor, som 
kan være revisoren for havnens 
forvaltningsorgan, som modtager 
offentlig finansiering. 

Or. fr

Begrundelse

Det foreslås, at en uafhængig revisor, som kan være forvaltningsorganets revisor, godkender 
forvaltningsorganets erklæringer om dets regnskabsforpligtelser og finansielle oplysninger, 
der som fastlagt i dette kapitel følger af at modtage offentlige tilskud. Normalt er denne type 
godkendelse ikke bekostelig og giver stor sikkerhed for tredjeparter.

Ændringsforslag 71
Elisabeth Schroedter
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Havnens forvaltningsorgan nedsætter et 
udvalg bestående af repræsentanter for 
operatører af søfartøjer, godsejere eller 
andre havnebrugere, som afkræves en 
infrastrukturafgift eller et 
havnetjenestegebyr eller begge dele. Dette 
udvalg benævnes "havnebrugernes 
rådgivende udvalg".

1. Havnens forvaltningsorgan nedsætter et 
udvalg bestående af repræsentanter for 
operatører af søfartøjer, godsejere eller 
andre havnebrugere, som afkræves en 
infrastrukturafgift eller et 
havnetjenestegebyr eller begge dele, og det 
såkaldte "havnebrugernes rådgivende 
udvalg", hvori arbejdsmarkedets parter 
skal være repræsenteret.

Or. de

Ændringsforslag 72
Richard Howitt
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Forslag til forordning
Artikel 16 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Havnens forvaltningsorgan hører 
regelmæssigt interesseparter, såsom 
virksomheder etableret i havnen, 
leverandører af havnetjenester, operatører 
af søfartøjer, godsejere, 
landtransportoperatører og offentlige 
myndigheder i havneområdet om følgende:

Havnens forvaltningsorgan hører 
regelmæssigt interesseparter, såsom 
virksomheder etableret i havnen, 
leverandører af havnetjenester, operatører 
af søfartøjer, godsejere, 
landtransportoperatører, offentlige 
myndigheder og repræsentanter for 
arbejdsstyrken i havneområdet om 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 73
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 16 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Havnens forvaltningsorgan hører 
regelmæssigt interesseparter, såsom
virksomheder etableret i havnen, 
leverandører af havnetjenester, operatører 
af søfartøjer, godsejere, 
landtransportoperatører og offentlige 
myndigheder i havneområdet om følgende:

Havnens forvaltningsorgan hører 
regelmæssigt interesseparter, herunder 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerrepræsentanter for de
virksomheder, som er etableret i havnen, 
leverandører af havnetjenester, operatører 
af søfartøjer, godsejere, 
landtransportoperatører og offentlige 
myndigheder i havneområdet om følgende:

Or. de

Ændringsforslag 74
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 16 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Havnens forvaltningsorgan hører 
regelmæssigt interesseparter, såsom 
virksomheder etableret i havnen, 
leverandører af havnetjenester, operatører 
af søfartøjer, godsejere, 
landtransportoperatører og offentlige 
myndigheder i havneområdet om følgende:

Havnens forvaltningsorgan hører 
regelmæssigt interesseparter, såsom 
virksomheder etableret i havnen, 
leverandører af havnetjenester, operatører 
af søfartøjer, godsejere,
arbejdstagerrepræsentanter,
landtransportoperatører og offentlige 
myndigheder i havneområdet om følgende:

Or. en

Ændringsforslag 75
Jutta Steinruck

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) overholdelse af de eksisterende sociale 
standarder.

Or. de

Ændringsforslag 76
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 16 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den korrekte anvendelse af 
arbejdsmiljøkrav og i relevant omfang 
eventuelle foranstaltninger til forbedring 
af disse standarder.

Or. en

Ændringsforslag 77
Richard Howitt
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Forslag til forordning
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Uafhængig tilsynsmyndighed

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
uafhængig tilsynsmyndighed overvåger og 
fører tilsyn med anvendelsen af denne 
forordning for alle de søhavne på deres 
eget område, der er omfattet af denne 
forordning.
2. Den uafhængige tilsynsmyndighed skal 
være retligt adskilt fra og operationelt 
uafhængig af alle 
havneforvaltningsorganer og 
leverandører af havnetjenester. 
Medlemsstater, som bevarer ejerskabet af 
eller kontrollen over havne eller 
havneforvaltningsorganer skal sikre en 
effektiv strukturel adskillelse mellem de 
funktioner, der vedrører tilsyn og 
overvågning i forbindelse med denne 
forordning, og de aktiviteter, der er 
knyttet til deres ejerskab eller kontrol. 
Den uafhængige tilsynsmyndighed skal 
udøve sine beføjelser på en upartisk og 
gennemsigtig måde, som tager behørigt 
hensyn til retten til fri udøvelse af 
forretningsaktiviteter.
3. Den uafhængige tilsynsmyndighed 
behandler de klager, som indgives af 
enhver part med en legitim interesse, og 
de tvister, der indbringes for 
tilsynsmyndigheden vedrørende 
anvendelsen af denne forordning.
4. Hvis der opstår en tvist mellem parter, 
der er etableret i forskellige 
medlemsstater, er det den uafhængige 
tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor 
havnen er beliggende, hvor tvisten 
antages at have sin oprindelse, der har 
kompetence til at løse tvisten.
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5. Den uafhængige tilsynsmyndighed har 
ret til at kræve, at havnenes 
forvaltningsorganer, leverandører af 
havnetjenester og havnebrugerne 
fremlægger de oplysninger, der er 
nødvendige for at sikre overvågning af og 
tilsyn med anvendelsen af denne 
forordning.
6. Den uafhængige tilsynsmyndighed kan 
på anmodning af en kompetent 
myndighed i medlemsstaten komme med 
udtalelser om alle spørgsmål i forbindelse 
med anvendelsen af denne forordning.
7. Den uafhængige tilsynsmyndighed kan 
høre havnebrugernes rådgivende udvalg 
for den berørte havn i forbindelse med 
klager eller tvister.
8. Den uafhængige tilsynsmyndigheds 
afgørelser har bindende virkning, med 
forbehold af domstolsprøvelse.
9. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen navnet på de uafhængige 
tilsynsmyndigheder senest den 1. juli 2015 
og eventuelle senere ændringer heraf. 
Kommissionen offentliggør og ajourfører 
listen over de uafhængige 
tilsynsmyndigheder på sit websted.

Or. en

Ændringsforslag 78
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Samarbejde mellem uafhængige 

tilsynsmyndigheder
1. De uafhængige tilsynsmyndigheder 
udveksler oplysninger om deres arbejde 
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samt om deres 
beslutningstagningsprincipper og -praksis 
for at lette en fremme en ensartet 
gennemførelse af denne forordning. Med 
henblik herpå deltager de i og 
samarbejder i et netværk, som mødes 
regelmæssigt og mindst en gang om året. 
Kommissionen deltager i, samordner og 
støtter det arbejde, der udføres af 
netværket.
2. De uafhængige tilsynsmyndigheder 
samarbejder tæt med henblik på gensidig 
bistand i deres opgaver, herunder i at 
foretage undersøgelser, der er nødvendige 
for at behandle klager og tvister i sager, 
der involverer havne i forskellige 
medlemsstater. Med dette mål for øje 
forelægger en uafhængig 
tilsynsmyndighed efter en anden 
tilsynsmyndigheds begrundede 
anmodning de oplysninger, der er 
nødvendige for at den pågældende 
tilsynsmyndighed kan udføre sine opgaver 
i henhold til denne forordning.
3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
uafhængige tilsynsmyndigheder efter en 
begrundet anmodning forelægger 
Kommissionen de oplysninger, der er 
nødvendige for, at Kommissionen kan 
udføre sine opgaver. De oplysninger, som 
Kommissionen udbeder sig, skal stå i et 
rimeligt forhold til, hvad opgaverne 
kræver.
4. Oplysninger, der af den uafhængige 
tilsynsmyndighed betragtes som fortrolige 
i henhold til Unionens regler og nationale 
regler om forretningshemmeligheder, 
behandles også som fortrolige af den 
anden nationale tilsynsmyndighed og 
Kommissionen. Oplysningerne må kun 
anvendes til det formål, der ligger til 
grund for anmodningen.
5. På grundlag af de uafhængige 
tilsynsmyndigheders erfaringer og det i 
stk. 1 omhandlede netværks aktiviteter 
samt for at sikre et effektivt samarbejde 
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kan Kommissionen vedtage fælles 
principper for passende mekanismer til 
udveksling af oplysninger mellem 
uafhængige tilsynsmyndigheder. Disse 
gennemførelsesforanstaltninger vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
22, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 79
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, jf. artikel 14, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode.

2. Beføjelsen til at vedtage de delegerede 
retsakter, jf. artikel 14, tillægges 
Kommissionen for en periode på fem år 
fra den …*. Kommissionen udarbejder en 
rapport vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af fem-årsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode.
_________________
* EUT: Indsæt venligst datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 80
Richard Howitt

Forslag til forordning
Artikel 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 udgår
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg. Dette 
udvalg er et udvalg i betydningen i 
forordning (EU) nr. 182/2011.
2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 
anvendelse.

Or. en


