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Ändringsförslag 6
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
–

Förslag till yttrande Förslag till förkastande

Utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott föreslå att 
kommissionens förslag förkastas.

Or. de

Ändringsförslag 7
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I vissa medlemsstater finns 
säkerhets- och 
socialförsäkringsbestämmelser som 
reglerar rederiernas och 
hamntjänstleverantörernas möjligheter att 
anställa personal efter eget skön eller själva 
tillhandahålla hamntjänster. De berörda 
parter som kommissionen samrådde med 
under förarbetet till sitt förslag betonade, 
att om det blev generellt tillåtet att själv 
tillhandahålla tjänster på unionsnivå, skulle 
ytterligare bestämmelser om säkerhet och 
socialskydd krävas för att undvika möjliga 
negativa effekter inom dessa områden. På 
detta stadium förefaller det därför lämpligt 
att inte reglera frågan på EU-nivå, utan i 
stället överlåta på medlemsstaterna att 

(6) I vissa medlemsstater finns 
säkerhets- och 
socialförsäkringsbestämmelser som 
reglerar rederiernas och 
hamntjänstleverantörernas möjligheter att 
anställa personal efter eget skön eller själva 
tillhandahålla hamntjänster. De berörda 
parter som kommissionen samrådde med 
under förarbetet till sitt förslag betonade, 
att om det blev generellt tillåtet att själv 
tillhandahålla tjänster på unionsnivå, skulle 
ytterligare bestämmelser om säkerhet och 
socialskydd krävas för att undvika möjliga 
negativa effekter inom dessa områden. Det 
är därför inte lämpligt att reglera frågan på 
EU-nivå, utan det bör i stället överlåtas på 
medlemsstaterna att reglera möjligheten att 
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reglera möjligheten att själv tillhandahålla 
hamntjänster. Därför bör denna förordning 
endast omfatta hamntjänster som 
tillhandahålls mot ersättning.

själva tillhandahålla hamntjänster. Därför 
bör denna förordning endast omfatta 
hamntjänster som tillhandahålls mot 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 8
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att skapa en effektiv, säker och
miljövänlig hamnförvaltning bör 
hamnledningen kunna kräva att 
hamntjänsteleverantörerna kan belägga att 
de uppfyller minimikraven för att utföra 
tjänsten på ett lämpligt sätt. Dessa 
minimikrav bör vara begränsade till vissa 
klart definierade villkor som rör 
operatörernas yrkeskvalifikationer, men 
också deras utbildning, och den 
utrustning som krävs. Vidare ska kraven 
vara öppet redovisade, 
icke-diskriminerande, objektiva och 
relevanta för tillhandahållandet av 
hamntjänster.

(7) För att skapa en effektiv, säker, 
miljövänlig och socialt godtagbar
hamnförvaltning bör hamnledningen kunna 
kräva att hamntjänsteleverantörerna kan 
belägga att de uppfyller minimikraven för 
att utföra tjänsten på ett lämpligt sätt. 
Dessa minimikrav bör vara begränsade till 
vissa klart definierade villkor som rör 
operatörernas yrkeskvalifikationer men 
också relevant lokalkännedom som krävs 
för en säker verksamhet, den utrustning 
som behövs för att tillhandahålla de 
berörda hamntjänsterna och efterlevnad 
av sjösäkerhetskraven, inbegripet 
tillämpning av lagar och 
överenskommelser för att värna om hälsa 
och säkerhet och för att skydda 
arbetstagarna, inbegripet leverantörens 
goda anseende i fråga om respekten för 
sociala och arbetsrelaterade rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 9
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att skapa en effektiv, säker och 
miljövänlig hamnförvaltning bör 
hamnledningen kunna kräva att 
hamntjänsteleverantörerna kan belägga att 
de uppfyller minimikraven för att utföra 
tjänsten på ett lämpligt sätt. Dessa 
minimikrav bör vara begränsade till vissa 
klart definierade villkor som rör 
operatörernas yrkeskvalifikationer, men 
också deras utbildning, och den utrustning 
som krävs. Vidare ska kraven vara öppet 
redovisade, icke-diskriminerande, 
objektiva och relevanta för 
tillhandahållandet av hamntjänster.

(7) För att skapa en effektiv, säker och 
miljövänlig hamnförvaltning bör 
hamnledningen kunna kräva att 
hamntjänsteleverantörerna kan belägga att 
de uppfyller minimikraven för att utföra 
tjänsten på ett lämpligt sätt. Dessa 
minimikrav bör åtminstone inbegripa 
vissa klart definierade villkor som rör 
operatörernas yrkeskvalifikationer, men 
också deras utbildning, och den utrustning 
som krävs. Vidare ska kraven vara öppet 
redovisade, icke-diskriminerande, 
objektiva och relevanta för 
tillhandahållandet av hamntjänster.

Or. en

Ändringsförslag 10
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Alla tjänsteleverantörer och särskilt 
nya aktörer på marknaden bör styrka att 
de kan betjäna ett visst antal fartyg med
egen personal och utrustning. Allt måste 
vara förenligt med relevanta 
bestämmelser och regler, inbegripet 
tillämplig arbetsrätt, tillämpliga 
kollektivavtal och kvalitetskrav vid 
hamnarna. 

Or. en

Ändringsförslag 11
Richard Howitt
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Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) När man begränsar antalet 
hamntjänsteleverantörer bör hänsyn 
också tas till den kraftigt varierande 
ekonomiska kapaciteten, hamnarnas 
storlek och det tillgängliga utrymmet för 
att bedriva verksamhet på vattnet. 
Dessutom bör det vara möjligt att 
begränsa tillträdet till marknaden så att 
man kan garantera en säker och 
miljömässigt hållbar hamnverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 12
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Förfarandet för att välja ut 
hamntjänsteleverantörer när antalet 
leverantörer är begränsat bör följa de 
principer och tillvägagångssätt som 
fastställs i direktiv ../../... [koncession], 
också tröskelvärdet och metoden för att 
bestämma värdet av kontrakten liksom 
definitionen av väsentliga ändringar och 
faktorer som rör kontraktets löptid.

(13) Förfarandet för att välja ut 
hamntjänsteleverantörer när antalet 
leverantörer är begränsat bör vara öppet 
för alla intresserade parter och får inte 
vara diskriminerande.

__________________
7Förslag till direktiv om tilldelning av 
koncessioner, COM(2011)0897.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En tillämpning av skyldigheten att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster för att 
begränsa antalet hamntjänsteleverantörer är 
motiverat endast om det är ett 
allmänintresse att säkerställa tillgången 
till hamntjänsten för alla användare, 
tillgängligheten till hamntjänsten året om 
eller mer överkomliga priser på 
hamntjänster för en viss kategori av 
användare.

(14) En tillämpning av skyldigheten att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster för att 
begränsa antalet hamntjänsteleverantörer är 
motiverat om det är ett allmänintresse.

Or. en

Ändringsförslag 14
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En tillämpning av skyldigheten att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster för att 
begränsa antalet hamntjänsteleverantörer är 
motiverat endast om det är ett 
allmänintresse att säkerställa tillgången till 
hamntjänsten för alla användare, 
tillgängligheten till hamntjänsten året om 
eller mer överkomliga priser på 
hamntjänster för en viss kategori av 
användare.

(14) En tillämpning av skyldigheten att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster för att 
begränsa antalet hamntjänsteleverantörer är 
motiverat endast om det är ett 
allmänintresse att säkerställa tillgången till 
hamntjänsten för alla användare, 
tillgängligheten till hamntjänsten året om, 
mer överkomliga priser på hamntjänster för 
en viss kategori av användare och en säker 
samt miljömässigt och socialt hållbar 
hamnverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 15
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör behålla 
befogenheten att garantera personalen i de 
företag som utför hamntjänster en adekvat 
socialförsäkringsnivå. Denna förordning 
ska inte påverka tillämpningen av 
socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna
i medlemsstaterna. Vid en begränsning av 
antalet hamntjänsteleverantörer till följd av 
att undertecknandet av ett 
hamntjänstekontrakt kan leda till byte av 
tjänsteleverantör, bör de behöriga 
myndigheterna kunna kräva att den 
tjänsteleverantör som valts ut tillämpar 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 
av företag, verksamheter eller delar av 
företag eller verksamheter11.

(19) Medlemsstaterna ska behålla full 
befogenhet att garantera personalen i de 
företag som utför hamntjänsten en 
socialförsäkringsnivå helt självständigt 
och i linje med subsidiaritetsprincipen. 
Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av befintliga eller framtida 
socialförsäkrings- och arbetsrättsregler i 
medlemsstaterna. Vid en begränsning av 
antalet hamntjänsteleverantörer till följd av 
att undertecknandet av ett 
hamntjänstekontrakt kan leda till byte av 
tjänsteleverantör, uppmanas de behöriga 
myndigheterna att rekommendera att den 
tjänsteleverantör som valts ut fullt ut 
tillämpar de relevanta bestämmelserna i 
rådets direktiv 2001/23/EG om
tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om skydd för arbetstagares 
rättigheter vid överlåtelse av företag, 
verksamheter eller delar av företag eller 
verksamheter11.

__________________ __________________
11 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 11 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ändringsförslag 16
Emer Costello

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör behålla (19) Medlemsstaterna bör behålla 
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befogenheten att garantera personalen i de 
företag som utför hamntjänster en adekvat 
socialförsäkringsnivå. Denna förordning 
ska inte påverka tillämpningen av 
socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i 
medlemsstaterna. Vid en begränsning av 
antalet hamntjänsteleverantörer till följd av 
att undertecknandet av ett 
hamntjänstekontrakt kan leda till byte av 
tjänsteleverantör, bör de behöriga 
myndigheterna kunna kräva att den 
tjänsteleverantör som valts ut tillämpar 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 
av företag, verksamheter eller delar av 
företag eller verksamheter11.

befogenheten att garantera personalen i de 
företag som utför hamntjänster ett adekvat 
socialskydd. Denna förordning ska inte 
påverka tillämpningen av 
socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i 
medlemsstaterna. Vid en begränsning av 
antalet hamntjänsteleverantörer till följd av 
att undertecknandet av ett 
hamntjänstekontrakt kan leda till byte av 
tjänsteleverantör, ska de behöriga 
myndigheterna kräva att den 
tjänsteleverantör som valts ut tillämpar 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 
av företag, verksamheter eller delar av 
företag eller verksamheter11.

__________________ __________________
11 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 11 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ändringsförslag 17
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör behålla 
befogenheten att garantera personalen i de 
företag som utför hamntjänster en adekvat 
socialförsäkringsnivå. Denna förordning 
ska inte påverka tillämpningen av 
socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i 
medlemsstaterna. Vid en begränsning av 
antalet hamntjänsteleverantörer till följd av 
att undertecknandet av ett 
hamntjänstekontrakt kan leda till byte av 
tjänsteleverantör, bör de behöriga 
myndigheterna kunna kräva att den 
tjänsteleverantör som valts ut tillämpar 
bestämmelserna i rådets 

(19) Medlemsstaterna bör behålla 
befogenheten att garantera personalen i de 
företag som utför hamntjänster en adekvat 
socialförsäkringsnivå. Denna förordning 
ska inte påverka tillämpningen av 
socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i 
medlemsstaterna. Vid en begränsning av 
antalet hamntjänsteleverantörer till följd av 
att undertecknandet av ett 
hamntjänstekontrakt kan leda till byte av 
tjänsteleverantör, bör de behöriga 
myndigheterna kräva att den 
tjänsteleverantör som valts ut tillämpar 
bestämmelserna i rådets 
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direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 
av företag, verksamheter eller delar av 
företag eller verksamheter11.

direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter och villkor vid 
överlåtelse av företag, verksamheter eller 
delar av företag eller verksamheter11. 

__________________ __________________
11 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 11 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en

Ändringsförslag 18
Georges Bach

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör behålla 
befogenheten att garantera personalen i de 
företag som utför hamntjänster en adekvat 
socialförsäkringsnivå. Denna förordning 
ska inte påverka tillämpningen av 
socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i 
medlemsstaterna. Vid en begränsning av 
antalet hamntjänsteleverantörer till följd av 
att undertecknandet av ett 
hamntjänstekontrakt kan leda till byte av 
tjänsteleverantör, bör de behöriga 
myndigheterna kunna kräva att den 
tjänsteleverantör som valts ut tillämpar 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 
av företag, verksamheter eller delar av 
företag eller verksamheter11.

(19) Medlemsstaterna bör behålla 
befogenheten att garantera personalen i de 
företag som utför hamntjänster en adekvat 
socialförsäkringsnivå. Denna förordning 
ska inte påverka tillämpningen av 
socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i 
medlemsstaterna och ska vara helt 
förenlig med artikel 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Vid en 
begränsning av antalet 
hamntjänsteleverantörer till följd av att 
undertecknandet av ett hamntjänstekontrakt 
kan leda till byte av tjänsteleverantör, bör
de behöriga myndigheterna kunna kräva att 
den tjänsteleverantör som valts ut tillämpar 
bestämmelserna i rådets 
direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd 
för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse 
av företag, verksamheter eller delar av 
företag eller verksamheter11.

__________________ __________________
11 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16. 11 EUT L 82, 22.3.2001, s. 16.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Georges Bach

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Europeiska unionens handelspolitik 
bör bidra till minskad fattigdom i hela 
världen, genom att främja bättre 
arbetsförhållanden, skydd för hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och 
grundläggande rättigheter. Offentliga
kontrakt bör inte tilldelas ekonomiska 
aktörer som har varit verksamma inom en 
kriminell organisation, som har deltagit i 
människohandel eller som utnyttjat
barnarbete.

Or. en

Ändringsförslag 20
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I många hamnar beviljas leverantörer 
av lasthanterings- och passagerartjänster 
marknadstillträdet genom offentliga 
koncessionskontrakt. Denna typ av 
kontrakt kommer att omfattas av 
direktiv…./... [koncessioner]. Följaktligen 
bör kapitel II i denna förordning inte gälla 
tillhandahållande av lasthanterings- och 
passagerartjänster, men det bör ändå 
fortfarande stå medlemsstaterna fritt att 
fatta beslut om tillämpningen av reglerna 
i detta kapitel på dessa två typer av 
tjänster. För andra typer av kontrakt som 
används av myndigheter för att bevilja 

(20) I många hamnar beviljas leverantörer 
av lasthanterings- och passagerartjänster 
marknadstillträdet genom offentliga 
koncessionskontrakt. Denna typ av 
kontrakt kommer att omfattas av 
direktiv…./... [koncessioner]. Följaktligen 
bör kapitel II i denna förordning inte gälla 
tillhandahållande av lasthanterings- och 
passagerartjänster. För andra typer av 
kontrakt som används av myndigheter för 
att bevilja tillträde till marknaden för 
lasthanterings- och passagerartjänster, har 
Europeiska unionens domstol bekräftat att 
de behöriga myndigheterna är bundna av 
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tillträde till marknaden för lasthanterings-
och passagerartjänster, har Europeiska 
unionens domstol bekräftat att de behöriga 
myndigheterna är bundna av principerna 
om öppenhet och icke-diskriminering när 
dessa kontrakt sluts. Dessa principer är till 
fullo tillämpliga på hamntjänster.

principerna om öppenhet och icke-
diskriminering när dessa kontrakt sluts. 
Dessa principer är till fullo tillämpliga på 
hamntjänster.

Or. en

Ändringsförslag 21
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) Enligt Internationella 
sjöfartsorganisationens (IMO) 
resolution A.960 kräver varje lotsområde 
utvecklad specialistkunskap och 
lokalkännedom från lotsens sida. 
Eftersom IMO anser att lotsning bör 
förvaltas regionalt eller lokalt bör lotsning 
undantas från bestämmelserna om 
marknadstillträde i kapitel II i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 22
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Kommissionen bör klargöra 
begreppet statligt stöd i fråga om 
finansiering av hamninfrastruktur, med 
beaktande av den icke-kommersiella 
karaktären hos infrastruktur för allmänt 
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tillträde och försvarsinfrastruktur. Detta 
inkluderar infrastruktur som sörjer för 
anslutningsmöjligheter med järnväg eller 
väg till nationella transportsystem, 
infrastruktur som krävs för sådan 
verksamhet som är nödvändig i 
hamnområdet och all infrastruktur som 
ger tillträde till ett hamnområde, 
häribland sjöfartsleder, farbara kanaler 
och försvarsverksamhet. Dessa typer av 
infrastruktur bör vara tillgängliga för alla 
potentiella användare på lika, icke-
diskriminerande villkor och bör falla 
inom statens ansvarsområde för att 
tillgodose befolkningens allmänna behov.

Or. en

Ändringsförslag 23
Richard Howitt

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) I syfte att komplettera och ändra 
vissa mindre väsentliga delar av denna 
förordning, och särskilt för att främja en 
enhetlig tillämpning av miljörelaterade 
avgifter, stärka den sammanlagda 
samstämmigheten mellan miljöavgifter 
samt för att säkerställa gemensamma 
avgiftsprinciper för att främja 
närsjöfarten, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
vanlig klassificering av fartyg, bränslen 
och typer av insatser, enligt vilka 
infrastrukturavgifterna och de 
gemensamma avgiftsprinciperna för
hamninfrastruktur kan fastställas på 
olika sätt. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför nödvändiga 
samråd under sitt förberedande arbete, 

(29) I syfte att stärka den sammanlagda 
samstämmigheten mellan miljöavgifter, 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen när det gäller 
vanlig klassificering av fartyg och 
bränslen. Kommissionen bör, då den antar 
sådana delegerade akter, beakta 
Environmental Ship Index (ESI) och de 
framsteg som har gjorts av World Ports 
Climate Initiative (WPCI). Dessa 
klassificeringar bör endast ligga till grund 
för beslut om variationer i 
hamninfrastrukturavgifter och inte 
påverka hamnledningars befogenhet att 
självständigt fastställa 
hamninfrastrukturavgifterna i enlighet 
med gällande regler. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
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särskilt på expertnivå. Kommissionen bör, 
då den förbereder och utarbetar delegerade 
akter, se till att relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och rådet 
samtidigt, inom rimlig tid och på lämpligt 
sätt.

akter, se till att relevanta handlingar 
översänds till Europaparlamentet och rådet 
samtidigt, inom rimlig tid och på lämpligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 24
Georges Bach

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Förhållandena mellan 
arbetsmarknadens parter i hamnarna har 
stor betydelse för hur hamnarna 
fungerar. Därför bör kommittén för 
dialog mellan sektorns 
arbetsmarknadsparter ge 
arbetsmarknadens parter en ram för att 
fastställa resultaten i fråga om 
arbetsvillkor, såsom hälsa och säkerhet, 
utbildning och kvalifikationer, EU:s 
politik när det gäller bränslen med låg 
svavelhalt samt sektorns förmåga att 
locka till sig unga och kvinnliga 
arbetstagare. Kommissionen bör 
underlätta förhandlingarna och övervaka 
dem noggrant.

Or. en

Ändringsförslag 25
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Förhållandena mellan 
arbetsmarknadens parter i hamnarna har 
stor betydelse för hur hamnarna 
fungerar. Därför bör kommittén för 
dialog mellan sektorns 
arbetsmarknadsparter ge 
arbetsmarknadens parter en ram för att 
fastställa resultaten i fråga om 
arbetsorganisation och arbetsvillkor, 
hälsa och säkerhet, utbildning och 
kvalifikationer, EU:s politik när det gäller 
bränslen med låg svavelhalt samt sektorns 
förmåga att locka till sig unga och 
kvinnliga arbetstagare. Kommissionen 
bör underlätta och stödja 
förhandlingarna samt övervaka dem 
noggrant. Om det inte har nåtts någon 
tydlig överenskommelse före 2016, bör 
kommissionen ta ställning till om det är 
lämpligt att lägga fram ett 
lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 26
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) De nationella parlamentens 
ståndpunkt, som de intagit i enlighet med 
protokoll nr 2 om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, som bifogats 
fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, är i många fall att 
kommissionens föreslagna text strider mot 
subsidiaritetsprincipen eftersom 
kommissionen inte förklarar varför målen 
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med att utveckla den inre marknaden 
bättre kan nås om man fastställer en 
gemensam europeisk hamnstadga och 
eftersom kommissionen varken visar vilka 
effekter en sådan åtgärd faktiskt skulle 
medföra eller fastställer de förväntade 
effekterna på ett tydligt och exakt sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) muddring, utgår

Or. en

Ändringsförslag 28
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) förtöjning, utgår

Or. en

Ändringsförslag 29
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) lotsning och utgår

Or. en

Ändringsförslag 30
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) lotsning och utgår

Or. de

Ändringsförslag 31
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) bogsering. utgår

Or. en

Ändringsförslag 32
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. bunkring: tillhandahållande av fast, 
flytande eller gasformigt bränsle eller 
annan energikälla som används till såväl 

1. bunkring: tillhandahållande av fast, 
flytande eller gasformigt bränsle eller 
annan energikälla som används till såväl 
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framdrivning av fartyg som till den 
allmänna och särskilda energiförsörjningen 
ombord på fartyg vid kaj.

framdrivning av fartyg som till den 
allmänna och särskilda energiförsörjningen 
ombord på fartyg.

Or. fr

Motivering

Bunkring kan ske mitt ute i havet och inte bara vid kaj.

Ändringsförslag 33
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. lasthanteringstjänster: organisation och 
hantering av last mellan fraktfartyget och 
land, oavsett om det gäller export, import 
eller transitering av lasten eller beredning, 
transport och tillfällig förvaring av lasten i 
den relevanta lasthanteringsterminalen och 
i direkt anknytning till transporten av 
lasten, men inte magasinering, 
undanskaffande, ompackning eller andra 
mervärdestjänster som rör den hanterade 
lasten. muddring:

2. lasthanteringstjänster: organisation och 
hantering av last mellan fraktfartyget och 
land, oavsett om det gäller export, import 
eller transitering av lasten eller beredning, 
surrning, lossning av surrning, transport 
och tillfällig förvaring av lasten i den 
relevanta lasthanteringsterminalen och i 
direkt anknytning till transporten av lasten, 
men inte magasinering, undanskaffande, 
ompackning eller andra mervärdestjänster 
som rör den hanterade lasten.

Or. en

Ändringsförslag 34
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14. skyldighet att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster: krav som en 
behörig myndighet definierar eller 
fastställer för att tillhandahålla de 

14. skyldighet att tillhandahålla 
allmännyttiga tjänster: skyldighet att 
tillhandahålla de allmännyttiga 
hamntjänster som en operatör inte skulle ha 
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allmännyttiga hamntjänster som en 
operatör inte skulle ha något eget 
kommersiellt intresse av att bedriva, eller 
åtminstone inte bedriva i samma 
omfattning eller på samma villkor.

något eget kommersiellt intresse av att 
bedriva, eller åtminstone inte bedriva i 
samma omfattning eller på samma villkor.

Or. fr

Motivering

Se definitionen i förordning (EEG) nr 1191/69 av den 26 juni 1969 om medlemsstaternas 
åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar.

Ändringsförslag 35
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. underentreprenör: fysiska eller 
juridiska personer, till vilka 
genomförandet av samtliga eller delar av 
de skyldigheter som fastställs i ett tidigare 
kontrakt delegerats.

Or. en

Ändringsförslag 36
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hamnledningen får kräva att 
hamntjänsteleverantörerna uppfyller 
minimikraven för att utföra de aktuella 
hamntjänsterna.

1. Hamnledningen ska kräva att 
hamntjänsteleverantörerna uppfyller 
minimikraven för att utföra de aktuella 
hamntjänsterna.

Or. de
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Ändringsförslag 37
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Minimikraven i punkt 1 får, i 
förekommande fall, endast avse

2. Minimikraven i punkt 1 får, i 
förekommande fall, avse

Or. en

Ändringsförslag 38
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) yrkeskvalifikationerna hos 
hamntjänsteleverantören, dess personal 
eller de fysiska personer som faktiskt och 
fortlöpande sköter 
hamntjänsteleverantörens verksamhet.

(a) yrkeskvalifikationerna hos 
hamntjänsteleverantören, dess personal 
eller de fysiska personer som faktiskt 
sköter hamntjänsteleverantörens 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Det kan vara riskabelt att begära att endast de personer som ”fortlöpande” sköter 
verksamheten ska vara behöriga. Av säkerhetsskäl måste alla personer som sköter 
verksamheten vara yrkesmässigt behöriga.

Ändringsförslag 39
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) efterlevnaden av sjösäkerhetskraven 
och bestämmelserna om säkerhets- och 
skyddsåtgärder i hamnen och i fråga om 
tillträde till hamnområdet, anläggningarna 
och utrustningen samt personsäkerhet.

(c) efterlevnaden av sjösäkerhetskraven 
och bestämmelserna om säkerhets- och 
skyddsåtgärder i hamnen och i fråga om 
tillträde till hamnområdet, anläggningarna 
och utrustningen samt personsäkerhet 
inklusive de bestämmelser om 
arbetar- och hälsoskydd på arbetsplatsen 
som gäller för denna hamn.

Or. de

Ändringsförslag 40
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) efterlevnaden av sjösäkerhetskraven 
och bestämmelserna om säkerhets- och 
skyddsåtgärder i hamnen och i fråga om 
tillträde till hamnområdet, anläggningarna 
och utrustningen samt personsäkerhet.

(c) efterlevnaden av sjösäkerhetskraven 
och bestämmelserna om säkerhets- och 
skyddsåtgärder i hamnen och i fråga om 
tillträde till hamnområdet, anläggningarna 
och utrustningen samt arbetstagar- och 
personsäkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 41
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) efterlevnaden av nationella 
rättigheter för arbetstagare och av sociala 
miniminormer inklusive gällande 
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kollektivavtal.

Or. de

Ändringsförslag 42
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) den sökandes goda anseende i fråga 
om respekten för sociala rättigheter och 
arbetstagares rättigheter, inbegripet 
tillämpningen av lagar och 
överenskommelser för att värna om hälsa 
och säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 43
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) förenligheten med social och 
arbetsrättslig lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 44
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minimikraven ska vara öppet 
redovisade, icke-diskriminerande, 
objektiva och relevanta för den kategori 
och typ av hamntjänster som berörs.

3. Minimikraven ska vara öppet 
redovisade, icke-diskriminerande, 
objektiva och relevanta för den kategori 
och typ av hamntjänster som berörs och får 
inte användas som ett sätt att indirekt 
införa marknadshinder.

Or. it

Ändringsförslag 45
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det inte kan visas att artikel 4.2c 
iakttas är detta en tillräcklig grund för 
avslag.

Or. de

Ändringsförslag 46
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) behovet att säkerställa 
tillhandahållandet av säker samt 
miljömässigt och socialt hållbar 
hamnverksamhet.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det beräknade värdet av 
hamntjänsten överskrider det tröskelvärde 
som fastställs i punkt 3, bör reglerna för 
tilldelningsförfarandet, 
rättssäkerhetsgarantierna och den 
maximala varaktigheten för koncessioner 
enligt direktiv…./…. [koncession] 
tillämpas.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 48
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tröskelvärdet och metoden för at 
beräkna värdet av hamntjänsterna ska 
dock vara de som framgår av de relevanta 
och tillämpliga bestämmelserna i 
direktiv …./…. [koncession].

utgår

Or. en

Ändringsförslag 49
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Vid tillämpningen av denna förordning utgår
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ska varje väsentlig ändring i den mening 
som avses i direktiv.../... [koncession] av 
bestämmelserna i ett hamntjänstekontrakt 
under löptiden anses utgöra ett nytt 
hamntjänstekontrakt, och kräver därför 
ett nytt förfarande av det slag som avses i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 50
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Punkterna 1–5 i denna artikel ska inte 
tillämpas i de fall som avses i artikel 9.

6. Punkterna 1–4a i denna artikel ska inte 
tillämpas i de fall som avses i artikel 9.1.

Or. en

Ändringsförslag 51
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av direktiv.../... 
[koncession]15, direktiv…./…. [allmänna 
tjänster]16 och direktiv.../... [offentlig 
upphandling]17.

7. När kontrakt för tillhandahållande av 
hamntjänster beviljas som 
tjänstekoncessioner enligt vad som avses i 
direktiv .../... [koncession]15, ska 
bestämmelserna i det direktivet gälla. 
Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av direktiv …./…. 
[allmänna tjänster]16 och direktiv.../... 
[offentlig upphandling]17.

__________________ __________________
15Förslag till direktiv om tilldelning av 
koncessioner, COM(2011)0897

15Förslag till direktiv om tilldelning av 
koncessioner, COM(2011)0897



PE524.539v01-00 26/42 AM\1010725SV.doc

SV

16Förslag till direktiv om upphandling av 
enheter som är verksamma på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster 
COM(2011)0895

16Förslag till direktiv om upphandling av 
enheter som är verksamma på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster 
COM(2011)0895

17Förslag till direktiv om offentlig 
upphandling, COM(2011)0896

17Förslag till direktiv om offentlig 
upphandling, COM(2011)0896

Or. en

Ändringsförslag 52
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) tjänsten är tillgänglig utan avbrott under 
årets alla dagar och veckor,

(a) tjänsten är tillgänglig utan avbrott och 
är av samma kvalitet under årets alla dagar 
och veckor,

Or. en

Ändringsförslag 53
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) hamnverksamheten är säker eller 
miljömässigt hållbar.

Or. en

Ändringsförslag 54
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) fysisk planering genomförs.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Richard Howitt

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 56
Georges Bach

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. 

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 med 
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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.

fullständig respekt för artikel 28 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. 
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.

Or. en

Ändringsförslag 57
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av socialförsäkrings- och 
arbetsrättsreglerna i medlemsstaterna.

1. Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av de gällande 
socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 58
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av socialförsäkrings- och 
arbetsrättsreglerna i medlemsstaterna.

1. Denna förordning ska inte påverka 
tillämpningen av befintliga eller framtida 
socialförsäkrings- och arbetsrättsregler i 
medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 59
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, får 
hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en annan 
än den tidigare hamntjänsteleverantören –
tillförsäkrar den personal som varit anställd 
av den tidigare hamntjänsteleverantören 
samma rättigheter som skulle ha gällt om 
det varit fråga om en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, ska 
medlemsstaterna begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en annan 
än den tidigare hamntjänsteleverantören –
tillförsäkrar den personal som varit anställd 
av den tidigare hamntjänsteleverantören 
samma rättigheter som skulle ha gällt om 
det varit fråga om en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG.

Or. en

Ändringsförslag 60
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, får
hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en annan 
än den tidigare hamntjänsteleverantören –
tillförsäkrar den personal som varit anställd 

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, ska
hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en annan 
än den tidigare hamntjänsteleverantören –
tillförsäkrar den personal som varit anställd 
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av den tidigare hamntjänsteleverantören 
samma rättigheter som skulle ha gällt om 
det varit fråga om en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG.

av den tidigare hamntjänsteleverantören 
samma rättigheter som skulle ha gällt om 
det varit fråga om en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG.

Or. en

Ändringsförslag 61
Emer Costello

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, får
hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en annan 
än den tidigare hamntjänsteleverantören –
tillförsäkrar den personal som varit anställd 
av den tidigare hamntjänsteleverantören 
samma rättigheter som skulle ha gällt om 
det varit fråga om en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, ska
hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en annan 
än den tidigare hamntjänsteleverantören –
tillförsäkrar den personal som varit anställd 
av den tidigare hamntjänsteleverantören 
samma rättigheter som skulle ha gällt om 
det varit fråga om en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG.

Or. en

Ändringsförslag 62
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, får

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, ska
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hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en annan 
än den tidigare hamntjänsteleverantören –
tillförsäkrar den personal som varit anställd 
av den tidigare hamntjänsteleverantören 
samma rättigheter som skulle ha gällt om 
det varit fråga om en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG.

hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en annan 
än den tidigare hamntjänsteleverantören –
tillförsäkrar den personal som varit anställd 
av den tidigare hamntjänsteleverantören 
samma rättigheter som skulle ha gällt om 
det varit fråga om en överlåtelse enligt 
direktiv 2001/23/EG.

Or. de

Ändringsförslag 63
Andrea Cozzolino

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, får 
hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artikel 7 – om denne leverantör är en 
annan än den tidigare 
hamntjänsteleverantören – tillförsäkrar den 
personal som varit anställd av den tidigare 
hamntjänsteleverantören samma rättigheter 
som skulle ha gällt om det varit fråga om 
en överlåtelse enligt direktiv 2001/23/EG.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning och 
unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter, får 
hamnledningen begära att den 
hamntjänsteleverantör som utsetts i 
enlighet med det förfarande som fastställs i 
artiklarna 7 och 9 – om denne leverantör 
är en annan än den tidigare 
hamntjänsteleverantören – tillförsäkrar den 
personal som varit anställd av den tidigare 
hamntjänsteleverantören samma rättigheter 
som skulle ha gällt om det varit fråga om 
en överlåtelse enligt direktiv 2001/23/EG.

Or. it

Motivering

Den förslagna ändringen leder till att artikeln även omfattar fall där en medlemsstat 
först väljer att erbjuda hamntjänster via en intern aktör, men sedan beslutar att erbjuda 
tjänsterna på annat sätt.

Ändringsförslag 64
Jutta Steinruck
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Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om hamnledningarna kräver att 
hamntjänsteleverantörer följer vissa
socialskyddsnormer när det gäller 
tillhandahållandet av relevanta 
hamntjänster, ska anbudshandlingarna och 
hamntjänstekontrakten innehålla dels en 
förteckning över den berörda personalen, 
dels klara och tydliga uppgifter om deras 
avtalsenliga rättigheter och de villkor på 
vilka arbetstagarna kommer att kopplas till 
hamntjänsterna.

3. Om hamnledningarna kräver att alla 
leverantörer som tillhandahåller 
hamntjänster följer alla befintliga 
socialskyddsnormer när det gäller 
tillhandahållandet av relevanta 
hamntjänster, ska anbudshandlingarna och 
hamntjänstekontrakten innehålla dels en 
förteckning över den berörda personalen, 
dels klara och tydliga uppgifter om deras 
avtalsenliga rättigheter och de villkor på
vilka arbetstagarna kommer att kopplas till 
hamntjänsterna.

Or. de

Ändringsförslag 65
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om hamnledningarna kräver att 
hamntjänsteleverantörer följer vissa 
socialskyddsnormer när det gäller 
tillhandahållandet av relevanta 
hamntjänster, ska anbudshandlingarna och 
hamntjänstekontrakten innehålla dels en 
förteckning över den berörda personalen, 
dels klara och tydliga uppgifter om deras 
avtalsenliga rättigheter och de villkor på 
vilka arbetstagarna kommer att kopplas till 
hamntjänsterna.

3. Om hamnledningarna kräver att 
hamntjänsteleverantörer följer vissa 
socialskyddsnormer när det gäller 
tillhandahållandet av relevanta 
hamntjänster, ska anbudshandlingarna och 
hamntjänstekontrakten innehålla dels en 
förteckning över den berörda personalen, 
dels en uppgift om statusen i fråga om 
deras avtalsenliga rättigheter och de villkor 
på vilka arbetstagarna kommer att kopplas 
till hamntjänsterna.

Or. en
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Ändringsförslag 66
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella arbetsmiljöorganen 
regelbundet kontrollerar efterlevnaden av
de befintliga socialskyddsnormerna.

Or. de

Ändringsförslag 67
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 11

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

Ändringsförslag 68
Richard Howitt

Förslag till förordning
Kapitel IIa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IIa
Underentreprenad

1. En sådan hamntjänstleverantör som 
avses i artikel 2.13 får inte lägga ut 
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tjänster på entreprenad förutom om 
hamntjänstleverantören för tillfället inte 
kan tillhandahålla tjänsterna på grund av 
force majeure. Kollektivt handlande ska 
inte betraktas som force majeure.
2. Underentreprenörer får inte lägga ut 
hamntjänster på entreprenad.
3. En hamntjänstleverantör som använder 
sig av en eller flera underentreprenörer 
ska informera hamnledningen om 
underentreprenörernas namn och 
verksamhet.
4. Om arbetsgivaren är en 
underentreprenör ska medlemsstaterna, 
utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i nationell lagstiftning 
om rätten till bidrag eller regressrätt eller 
bestämmelserna i nationell lagstiftning på 
området för social trygghet, sörja för att 
den entreprenör till vilken arbetsgivaren 
är direkt underentreprenör tillsammans 
med eller i stället för arbetsgivaren kan 
hållas ansvarig för att betala
(a) eventuella ekonomiska sanktioner, och
(b) eventuella förfallna betalningar.
5. Om tjänsteleverantören är en 
underentreprenör ska medlemsstaterna 
säkerställa att huvudentreprenören och 
varje eventuell entreprenör i mellanledet, 
om de kände till att underentreprenören 
anställde tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt, kan hållas ansvariga för de 
betalningar som anges i punkt 4 
tillsammans med eller i stället för den 
anställande underentreprenören eller den 
entreprenör till vilken arbetsgivaren är en 
direkt underentreprenör.
6. Medlemsstaterna får införa strängare 
ansvarsregler enligt nationell lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De offentliga medel som avses i punkt 1 
ska omfatta aktiekapital eller kapital av 
liknande art som aktiekapital, icke 
återbetalningspliktigt eller endast under 
vissa omständigheter återbetalningspliktigt 
stöd, beviljande av lån (däribland 
överdragningsrätter och förskott på 
kapitaltillskott), garantier som 
hamnledningen beviljats av behöriga 
myndigheter, utbetalad utdelning och 
balanserade vinstmedel eller andra former 
av offentligt ekonomiskt stöd.

3. De offentliga medel som avses i punkt 1 
ska omfatta aktiekapital eller kapital av 
liknande art som aktiekapital, icke 
återbetalningspliktigt eller endast under 
vissa omständigheter återbetalningspliktigt 
eller icke förnybart stöd, beviljande av lån 
(däribland överdragningsrätter och förskott 
på kapitaltillskott), garantier som 
hamnledningen beviljats av behöriga 
myndigheter, utbetalad utdelning och 
balanserade vinstmedel eller andra former 
av offentligt ekonomiskt stöd.

Or. fr

Motivering

För att inte snedvrida konkurrensen bör investeringsstödet vara icke förnybart och således 
inte kunna bli föremål för regress för att minska kostnaderna.

Ändringsförslag 70
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. De förfaranden och uppgifter som 
anges i detta kapitel och som rör 
offentliga finanser ska granskas av en 
oberoende revisor som kan vara den som 
anlitas av den hamnledning som erhåller 
offentliga medel.

Or. fr
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Motivering

Det föreslås att en oberoende revisor, som kan vara den som hamnledningen anlitar, ska 
utfärda ett revisionsintyg om hamnledningens uppgifter beträffande sina 
redovisningsskyldigheter och ett intyg om finansiella uppgifter enligt detta kapitel till följd av 
att offentliga medel erhålls. Dessa intyg medför generellt sett inga stora kostnader och utgör 
en betydande säkerhet för tredje part.

Ändringsförslag 71
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hamnledningen ska inrätta en kommitté 
bestående av företrädare för 
fartygsoperatörer, lastägare och andra 
hamnanvändare som är skyldiga att betala 
en infrastrukturavgift eller en hamnavgift 
eller båda. Kommittén ska kallas
rådgivande hamnanvändarkommittén.

1. Hamnledningen ska inrätta en kommitté 
bestående av företrädare för 
fartygsoperatörer, lastägare och andra 
hamnanvändare som är skyldiga att betala 
en infrastrukturavgift eller en hamnavgift 
eller båda, och den så kallade rådgivande 
hamnanvändarkommittén där 
arbetsmarknadens parter ska vara 
representerade.

Or. de

Ändringsförslag 72
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hamnledningen ska regelbundet 
samråda med berörda parter, t.ex. företag 
etablerade i hamnen, 
hamntjänsteleverantörer, fartygsoperatörer, 
lastägare, landtransportoperatörer och
behöriga myndigheter som verkar inom 
hamnområdet om följande:

1. Hamnledningen ska regelbundet 
samråda med berörda parter, t.ex. företag 
etablerade i hamnen, 
hamntjänsteleverantörer, fartygsoperatörer, 
lastägare, landtransportoperatörer, behöriga 
myndigheter och 
arbetstagarrepresentanter som verkar 
inom hamnområdet om följande:
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Or. en

Ändringsförslag 73
Jutta Steinruck

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hamnledningen ska regelbundet 
samråda med berörda parter, t.ex. företag 
etablerade i hamnen,
hamntjänsteleverantörer, fartygsoperatörer, 
lastägare, landtransportoperatörer och 
behöriga myndigheter som verkar inom 
hamnområdet om följande:

1. Hamnledningen ska regelbundet 
samråda med berörda parter, däribland 
arbetsgivarnas och arbetstagarnas 
företrädare för hamntjänsteleverantörer, 
fartygsoperatörer, lastägare, 
landtransportoperatörer och behöriga 
myndigheter som verkar inom 
hamnområdet om följande:

Or. de

Ändringsförslag 74
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hamnledningen ska regelbundet 
samråda med berörda parter, t.ex. företag 
etablerade i hamnen, 
hamntjänsteleverantörer, fartygsoperatörer, 
lastägare, landtransportoperatörer och 
behöriga myndigheter som verkar inom 
hamnområdet om följande:

1. Hamnledningen ska regelbundet 
samråda med berörda parter, t.ex. företag 
etablerade i hamnen, 
hamntjänsteleverantörer, fartygsoperatörer, 
lastägare, arbetstagarrepresentanter, 
landtransportoperatörer och behöriga 
myndigheter som verkar inom 
hamnområdet om följande:

Or. en

Ändringsförslag 75
Jutta Steinruck
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) efterlevnaden av befintliga 
socialskyddsnormer.

Or. de

Ändringsförslag 76
Georges Bach

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) den korrekta tillämpningen av 
hälso- och säkerhetsmässiga krav och i 
lämpliga fall vidtagande av möjliga 
åtgärder för att förbättra dessa.

Or. en

Ändringsförslag 77
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Oberoende tillsynsorgan

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett 
oberoende tillsynsorgan kontrollerar och 
övervakar tillämpningen av denna 
förordning i samtliga av denna 
förordning omfattade kusthamnar på 
varje medlemsstats territorium.
2. Det oberoende tillsynsorganet ska i 
rättsligt hänseende vara fristående från 
och funktionellt oberoende av varje 
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hamnledningsorgan eller 
hamntjänsteleverantör. Medlemsstater 
som äger eller kontrollerar hamnar eller 
hamnförvaltningar ska garantera en 
faktisk strukturell uppdelning mellan 
funktionerna för tillsynen och 
övervakningen av denna förordning och 
sådan verksamhet som hänger samman 
med ägandet eller kontrollen. Det 
oberoende tillsynsorganet ska utöva sina 
befogenheter på ett oberoende och öppet 
sätt och med vederbörlig respekt för rätten 
att bedriva affärsverksamhet.
3. Det oberoende tillsynsorganet ska 
hantera klagomål från en part med 
legitimt intresse och tvister som uppstår i 
samband med tillämpningen av denna 
förordning.
4. I händelse av tvist mellan parter som är 
etablerade i olika medlemsstater ska det 
oberoende tillsynsorganet i den 
medlemsstat i vilken hamnen där tvisten 
anses ha sitt ursprung vara behörigt att 
lösa tvisten.
5. Den oberoende tillsynsmyndigheten har 
rätt att kräva att hamnledningar, 
hamntjänsteleverantörer och 
hamnanvändare lämnar in de uppgifter 
som behövs för att säkerställa 
övervakning och tillsyn av tillämpningen 
av denna förordning.
6. Det oberoende tillsynsorganet får avge 
yttranden på eget initiativ eller på 
begäran av en behörig myndighet i den 
berörda medlemsstaten i alla frågor som 
rör tillämpningen av denna förordning.
7. Den oberoende tillsynsmyndigheten får 
samråda med den berörda hamnens 
rådgivande hamnanvändarkommitté, när 
den handlägger reklamationer eller 
tvister.
8. Det oberoende tillsynsorganets beslut 
ska ha bindande verkan, utan att detta 
påverkar möjligheten till rättslig 
prövning.
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9. Medlemsstaterna ska senast den 
1 juli 2015 meddela kommissionen vilket 
organ som utsetts till oberoende 
tillsynsorgan och därefter eventuella 
ändringar av detta. Kommissionen ska på 
sin webbplats offentliggöra och uppdatera 
förteckningen över de oberoende 
tillsynsorganen.

Or. en

Ändringsförslag 78
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Samarbete mellan oberoende 

tillsynsorgan
1. De oberoende tillsynsorganen ska 
informera varandra om sitt arbete, sina 
beslutsprinciper och sin praxis så att 
denna förordning kan genomföras på ett 
enhetligt sätt. I detta syfte ska de delta i 
och samarbeta inom ett nätverk som 
håller regelbundna möten åtminstone en 
gång om året. Kommission ska delta i, 
samordna och ge sitt stöd till nätverkets 
arbete.
2. De oberoende tillsynsorganen ska utöva 
ett nära samarbete för att ömsesidigt bistå 
varandra i sina uppgifter, också med att 
genomföra de undersökningar som krävs 
för att hantera klagomål och tvister i fall 
som inbegriper hamnar i olika 
medlemsstater. I detta syfte ska de
oberoende tillsynsorganen, efter en 
vederbörligt motiverad ansökan, förse 
varandra med de uppgifter som är 
nödvändiga för att organet ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter enligt denna 
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förordning.
3. Medlemsstaterna ska se till att det 
ansvariga tillsynsorganet förser 
kommission med de uppgifter som den 
behöver för att utföra sitt uppdrag. De 
uppgifter som kommissionen begär in ska 
stå i proportion till utförandet av 
uppgifterna.
4. Om det oberoende tillsynsorganet 
betraktar uppgifterna som förtroliga i
enlighet med EU-regler eller nationella 
regler om affärssekretess, ska det andra 
tillsynsorganet och kommissionen 
säkerställa att deras förtroliga karaktär 
respekteras. De uppgifter som mottas får 
bara användas för det syfte för vilket de 
begärts.
5. Med utgångspunkt i de fristående 
tillsynsorganens erfarenheter och 
verksamheten inom det nätverk som anges 
i punkt 1 samt för att säkerställa effektivt 
samarbete får kommissionen anta 
gemensamma principer om lämpliga sätt 
för utbyte av uppgifter mellan de 
oberoende tillsynsorganen. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det undersökningsförfarande som 
avses i artikel 22.2.

Or. en

Ändringsförslag 79
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 14 ska överföras på 
kommissionen för en begränsad 
tidsperiod.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 14 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år från 
och med den ...*. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
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utgången av perioden av fem år. 
Delegeringen av befogenhet ska genom 
tyst medgivande förlängas med perioder 
av samma längd, såvida inte 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning senast tre 
månader före utgången av perioden i 
fråga.
_________________

*Publikationsbyrån: Inför datum för 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 80
Richard Howitt

Förslag till förordning
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska bistås av en 
kommitté. Denna kommitté ska vara en 
kommitté I den mening som avses i 
förordning (EU) nr 182/2011.
2. Om hänvisningar görs till denna punkt, 
ska artikel 5 i förordning (EU) 
nr 182/2011 gälla.

Or. en


