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2.3.2016 A8-0023/149 

Ändringsförslag  149 

Jacqueline Foster 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Medan allmännyttiga skyldigheter 

kan fastställas och tilldelas av nationella 

myndigheter bör vid tillämpningen av 

denna förordning en i nationell 

lagstiftning eller EU-lagstiftning fastställd 

allmän skyldighet för en hamn att utan 

diskriminering eller hinder ta emot varje 

fartyg som är fysiskt i stånd att anlöpa 

hamnen och förtöjas inte uppfattas som 

en allmännyttig skyldighet. 

Or. en 

Motivering 

Skyldighet att hålla öppen hamn, vilket kräver att hamnarna måste ta emot alla fartyg som de 

storleksmässigt kan ta emot och som kan betala hamnavgifterna, ska inte anses vara en 

allmännyttig skyldighet i den mening som normalt avses, dvs. när staten eller regionen 

betalar en operatör för att tillhandahålla en tjänst som annars är icke-kommersiell. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

 

2.3.2016 A8-0023/150 

Ändringsförslag  150 

Jacqueline Foster 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning ska tillämpas på alla 

kusthamnar inom det transeuropeiska 

transportnätet, i enlighet med definitionen 

i bilaga I till förordning XXX 

[förordningen om TEN-T-riktlinjerna]. 

3. Denna förordning ska tillämpas på 

kusthamnar inom det transeuropeiska 

transportnätet, i enlighet med 

förteckningen i bilaga II till förordning 

Europaparlamentets och rådets 

förordning EU nr 1315/2013, om 

hamnledningen är en statlig, regional 

eller lokal myndighet styrd av offentlig 

rätt, ett organ som styrs av offentlig rätt 

eller en sammanslutning bildad av en 

eller flera sådana myndigheter eller ett 

eller flera sådana organ som styrs av 

offentlig rätt. 

Or. en 

Motivering 

För att säkerställa konsekvens i den offentliga politiken och rättslig förutsebarhet bör denna 

förordning tillämpas under samma omständigheter som direktiv 2014/24/EU om offentlig 

upphandling för myndigheter som vill upphandla varor, tjänster eller bygg- och 

anläggningsarbeten. Denna strategi skulle överensstämma med många olika modeller för 

hamnverksamhet, inbegripet privata hamnar, som finns inom EU. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Ändringsförslag  151 

Jacqueline Foster 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Det har i enlighet med artikel 35 i 

direktiv 2014/25/EU fastställts att en 

hamnsektor eller hamnundersektor inom 

en medlemsstat utför verksamhet som är 

direkt konkurrensutsatt i enlighet med 

artikel 34 i det direktivet. I sådana fall ska 

punkterna 2 och 3 i denna artikel inte 

tillämpas. 

Or. en 

Motivering 

De undantag för konkurrensutsättning som medges i direktiven om allmänna tjänster och 

koncessioner bör tillämpas analogt i samband med andra jämförbara regelverk för 

upphandling. Grunden för detta är att en fullt konkurrensutsatt bransch bör vara fri att 

upphandla varor och tjänster kommersiellt, medan direktiven syftar till upphandling för att 

tillhandahålla allmänna varor där konkurrensområdet inte tillämpas. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Ändringsförslag  152 

Jacqueline Foster 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Medlemsstaterna får besluta att de av 

deras hamnar i det övergripande nätet 

som inte uppfyller kriterierna i 

artikel 20.2 b i förordning (EU) nr 

1315/2013 får begränsa antalet 

tjänsteleverantörer för en viss hamntjänst. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med reglerad proportionalitetsprincip erbjuder mindre hamnar färre möjligheter 

för flera tjänsteleverantörer. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Ändringsförslag  153 

Jacqueline Foster 

för ECR-gruppen 

 

Betänkande A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar 

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

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Den interna operatören får utföra den 

tilldelade hamntjänsten endast i de hamnar 

som omfattas av tillståndet att 

tillhandahålla hamntjänster. 

3. I de fall som avses i artikel 6.1, med 

undantag för led ba, får den interna 

operatören utföra den tilldelade 

hamntjänsten endast i den hamn eller de 

hamnar som omfattas av tillståndet att 

tillhandahålla hamntjänster. 

Or. en 

Motivering 

Det undantag från den konkurrensutsatta marknaden som föreskrivs i direktiven om allmänna 

tjänster och koncession bör gälla för andra jämförbara bestämmelser om upphandling.  

Grunden för detta är att en fullt konkurrensutsatt bransch bör vara fri att upphandla varor 

och tjänster kommersiellt, medan direktiven syftar till upphandling för att tillhandahålla 

allmänna varor där konkurrensområdet inte tillämpas. 

 

 

 


