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enkele voorbeelden
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Advocaat in Antwerpen

Structuur van het EU-recht

• Primair EU-recht
– VWEU

• Secundair EU-recht
– Verordeningen

– Richtlijnen

– Beschikkingen

• Procedures
– Inbreukprocedure

– Voorrang en directe werking

– Prejudiciële vraag door nationale rechter
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Relevant primair EU-recht (1)

• Vrij verkeer

– ‘Interne markt’ = ‘ruimte zonder binnengrenzen 
waarin het vrije verkeer van goederen, personen, 
diensten en kapitaal is gewaarborgd’

– Vrij verkeer van goederen / douane-unie / verbod van 
heffingen en maatregelen van gelijke werking (art. 28 
e.v.)

– Vrij verkeer van werknemers (art. 45)

– Vrijheid van vestiging (art. 49)

– Vrij verkeer van diensten (art. 56)

• Uitzondering voor zeevervoer (art. 58.1 en 100)
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Relevant primair EU-recht (1)

• Mededinging

– Kartelverbod (art. 101)

– Verbod van misbruik van machtspositie (art. 102)

– Verbod van strijdige maatregelen m.b.t. houders 

van bijzondere of uitsluitende rechten (art. 106.1)

– Uitzondering voor diensten van algemeen 

economisch belang (art. 106.2)

– Verbod van staatssteun (art. 107)
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Geselecteerde zaken

• Merci (C-179/90)

• Rødby (94/119/EC)

• Corsica Ferries III (C-266/96)

• Drammen (E-14/15)
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Verordening 2017/352

• Voorgeschiedenis

• Toepassingsgebied

• Markttoegang

• Heffingen

• Procedures
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MERCI CONVENZIONALI PORTO DI GENOVA 

ARREST VAN HET HOF 
10 december 1991 * 

In zaak C-179/90, 

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het 
Tribunale di Genova (Italië), in het aldaar aanhangig geding tussen 

Merci convenzionali porto di Genova SpA 

et 

Siderurgica Gebrielli SpA, 

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 7, 30, 85, 86 en 
90 EEG-Verdrag, 

wijst 

HET HOF VAN JUSTITIE, 

samengesteld als volgt: O. Due, president, Sir Gordon Slynn, R. Joliét, 

F. A. Schockweiler, F. Grévisse en P. J. G. Kapteyn, kamerpresidenten, 
G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodrí
guez Iglesias en M. Diez de Velasco, rechters, 

advocaat-generaal: W. Van Gerven 
griffier: H. A. Rühi, hoofdadministrateur 

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door: 

— Merci convenzionali porto di 'Genova SpA, vertegenwoordigd door S. Medina 
en G. Ferraris, advocaten te Genua, 

* Procestaai: Italiaans. 
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— Siderurgica Gabrielli SpA, vertegenwoordigd door G. Conte en G. M. Giaco-
mini, advocaten te Genua, 

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door 
E. Traversa, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, bijgestaan door 
R. M. Morresi, advocaat te Bologna, 

gezien het rapport ter rechtzitting, 

gehoord de mondelinge opmerkingen van Merci convenzionali porto di Genova 
SpA, Siderurgica Gabrielli SpA en de Commissie ter terechtzitting van 30 mei 
1991, 

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 19 september 
1991, 

het navolgende 

Arrest 

1 Bij beschikking van 6 april 1990, bij het Hof binnengekomen op 7 juni daaraan
volgend, heeft het Tribunale di Genova krachtens artikel 177 EEG-Verdrag twee 
prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 7, 30, 85j 86 en 90 
EEG-Verdrag. 

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschap Merci convenzio
nali porto di Genova SpA (hierna: „Merci") en de vennootschap Siderurgica Ga
brielli SpA (hierna: „Siderurgica") over de uitvoering van loswerkzaamheden in de 
haven van Genua. 

3 Uit het aan het Hof overgelegde dossier blijkt dat in Italië het laden, lossen, over
slaan en het verplaatsen in het algemeen van goederen en al het andere materieel 
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MERCI CONVENZIONALI PORTO DI GENOVA 

in de haven op grond van artikel 110 van de Codice della Navigazione (hierna: 
„Codice") zijn voorbehouden aan havencorporaties waarvan de werknemers, die 
eveneens de hoedanigheid van lid van deze corporaties bezitten, op grond van de 
artikelen 152 en 156 van het Regolamento Navigazione Maritima (hierna: „Rego
lamento") de Italiaanse nationaliteit moeten hebben. Op inbreuken op de uitslui
tende rechten die aan de havencorporaties zijn verleend, worden in artikel 1172 
van de Codice sancties gesteld. 

4 De organisatie van werkzaamheden in de haven voor rekening van derden is op 
grond van artikel 111 van de Codice in concessie gegeven aan havenondernemin-
gen. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in de haven dienen deze bedrijven 
— die in het algemeen als privaatrechtelijke ondernemingen zijn opgericht — uit
sluitend gebruik te maken van de havencorporaties. 

5 Overeenkomstig de Italiaanse regeling wendde Siderurgica zich tot Merci, een on
derneming waaraan het uitsluitende recht was toegekend, in de haven van Genua 
werkzaamheden met betrekking tot conventionele goederen uit te voeren, voor het 
lossen van een uit de Bondsrepubliek Duitsland geïmporteerde partij staal, hoewel 
de goederen onmiddellijk door het boordpersoneel hadden kunnen worden gelost. 
Voor de loswerkzaamheden deed Merci op haar beurt een beroep op de havencor-
poratie van Genua. 

6 Als gevolg van een vertraging bij het lossen van de goederen, die in het bijzonder 
was te wijten aan stakingen van arbeiders van de havencorporatie, ontstond een 
geschil tussen Siderurgica en Merci, in het kader waarvan Siderurgica vergoeding 
vorderde van de schade die zij had geleden door de opgelopen vertraging, alsmede 
terugbetaling van de betaalde bedragen, die zij gezien de verrichte prestaties onbil
lijk achtte. Het Tribunale di Genova, waaraan het geschil was voorgelegd, besloot 
de behandeling van de zaak te schorsen totdat het Hof van Justitie uitspraak had 
gedaan over de volgende prejudiciële vragen: 

„1) Kunnen gemeenschapsonderdanen, bij de huidige stand van gemeenschaps
recht, aan artikel 90 EEG-Verdrag en aan de verbodsbepalingen van de arti
kelen 7, 30, 85 en 86 van dat Verdrag rechten ontlenen die de Lid-Staten in 
acht moeten nemen, wanneer in de nationale havens het laden en lossen van 
goederen die uit de ene Lid-Staat over zee in het grondgebied van een andere 
Lid-Staat worden ingevoerd, is voorbehouden aan een havenonderneming 
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en/of -corporatie waarvan het personeel uitsluitend uit onderdanen van dat 
land bestaat en die daarbij opgelegde tarieven moeten toepassen, ook al kun
nen die verrichtingen door het boordpersoneel met de scheepsinstallaties wor
den verricht ? 

2) Is een havenonderneming en/of -corporatie waarvan het personeel uitsluitend 
uit onderdanen van het eigen land bestaat en die het uitsluitende recht heeft 
op het laden en lossen van goederen in de nationale havens en daarbij opge
legde tarieven moet toepassen, een onderneming belast met het beheer van 
diensten van algemeen economisch belang in de zin artikel 90, lid 2, EEG-
Verdrag, die haar bijzondere taak niet langer meer zou kunnen vervullen, in
dien artikel 90, lid 1, en de verbodsbepalingen van de artikelen 7, 30, 85 
en 86 EEG-Verdrag op haar zouden worden toegepast ?" 

7 Voor een nadere uiteenzetting van de feiten van het hoofdgeding, het procesver
loop, alsmede de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen, wordt verwe
zen naar het rapport ter terechtzitting. Deze elementen van het dossier worden 
hierna slechts weergegeven voor zover dat noodzakelijk is voor de redenering van 
het Hof. 

De eerste vraag 

8 Met zijn eerste vraag wenst de nationale rechter in hoofdzaak te vernemen, of 
artikel 90, lid 1, junctis de artikelen 7, 30 en 86, EEG-Verdrag, zich verzet tegen 
een regeling van een Lid-Staat die aan een in die Staat gevestigde onderneming het 
uitsluitende recht verleent de werkzaamheden in de haven te organiseren en haar 
verplicht, voor de uitvoering van deze werkzaamheden, gebruik te maken van een 
havencorporatie die uitsluitend uit nationale werknemers bestaat, en of deze bepa
lingen voor particulieren rechten in het leven roepen die de nationale rechters 
moeten beschermen. 
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9 Voor het antwoord op deze vraag, zoals geherformuleerd, zij in de eerste plaats 
opgemerkt, dat een havenonderneming die het uitsluitende recht heeft op het or
ganiseren van werkzaamheden in de haven voor rekening van derden, evenals een 
havencorporatie die het uitsluitende recht heeft op het uitvoeren van dergelijke 
werkzaamheden, moet worden beschouwd als een onderneming waaraan door de 
Staat uitsluitende rechten zijn toegekend, in de zin van artikel 90, lid 1, EEG-
Verdrag. 

10 Deze bepaling schrijft met betrekking tot deze ondernemingen voor dat Lid-Staten 
geen enkele maatregel nemen of handhaven die in strijd is met de regels van het 
Verdrag, met name de in artikel 7 bedoelde regels en de mededingingsregels. 

1 1 In de eerste plaats zij ten aanzien van het nationaliteitsvereiste dat met betrekking 
tot het personeel van havencorporaties wordt gesteld, meteen al opgemerkt, dat 
volgens de rechtspraak artikel 7 EEG-Verdrag, waarin het algemene beginsel van 
non-discriminatie op grond van nationaliteit is neergelegd, slechts autonoom toe
passing kan vinden in gevallen waarin het gemeenschapsrecht wel geldt, maar 
waarvoor het Verdrag niet in bijzondere discriminatieverboden voorziet (zie bij 
voorbeeld het arrest van 30 mei 1989, zaak 305/87, Commissie/Griekenland, 
Jurispr. 1989, blz. 1461, r. o. 12 en 13, en het arrest van 7 maart 1991, 
zaak C-10/90, Masgio, Jurispr. 1991, blz. 1-1119). 

12 Voor werknemers is dit beginsel uitgewerkt en nader ingevuld door artikel 48 
EEG-Verdrag. 

13 Artikel 48 EEG-Verdrag verzet zich primair tegen een regeling van een Lid-Staat 
die aan eigen onderdanen het recht voorbehoudt te werken in een onderneming 
van die Staat, zoals de corporatie in de haven van Genua, waartegen voor de 
verwijzende rechter een zaak aanhangig is. Zoals het Hof reeds heeft verklaard 
(zie bij voorbeeld het arrest van 3 juli 1986, zaak 66/85, Lawrie-Blum, 
Jurispr. 1986, blz. 2121, r. o. 17), veronderstelt het begrip werknemer in de zin 
van artikel 48 EEG-Verdrag, dat iemand gedurende een bepaalde tijd voor een 
ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een beloning 
ontvangt. Aan deze kwalificatie wordt niet afgedaan door het feit dat de werkne
mer zich ten aanzien van de onderneming weliswaar in een verhouding van onder-
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geschiktheid bevindt, doch met·de overige werknemers van de onderneming in een 
vereniging is verbonden. 

1 4 Met betrekking tot het bestaan van uitsluitende rechten zij in de tweede plaats 
opgemerkt, dat volgens vaste rechtspraak betreffende de uitlegging van artikel 86 
EEG-Verdrag een onderneming, die op een wezenlijk deel van de markt een wet
telijk monopolie bezit, kan worden geacht een machtspositie in de zin van arti
kel 86 EEG-Verdrag in te nemen (zie arrest van 23 april 1991, zaak C-41/90, 
Höfner, Jurispr. 1991, blz. 1-1979, en arrest van 18 juni 1991, zaak C-260/89, 
ERT, Jurispr. 1991, blz. 1-2925, r. o. 31). 

15 Ten aanzien van de afbakening van de relevante markt blijkt uit de verwijzingsbe
schikking dat dit de markt iš van het in de haven van Genua voor rekening van 
derden organiseren en uitvoeren van havenwerkzaamheden voor conventionele 
vracht. Met name gezien de overgeslagen hoeveelheden in de haven en de belang
rijke plaats die deze in het geheel van de in- en uitvoeractiviteiten in de betrokken 
Lid-Staat inneemt, kan deze markt worden geacht een wezenlijk deel van de ge
meenschappelijke markt uit te maken. 

16 Overigens is het enkele feit dat door het verlenen van uitsluitende rechten als be
doeld in artikel 90, lid 1, EEG-Verdrag een machtspositie wordt gecreëerd, als 
zodanig niet onverenigbaar met artikel 86. 

17 Het Hof heeft terzake echter vastgesteld, dat een Lid-Staat in strijd handelt met 
de in deze twee bepalingen vervatte verboden, wanneer de betrokken onderneming 
door de enkele uitoefening van de haar toegekende uitsluitende rechten misbruik 
van haar machtspositie maakt (zie arrest van 18 juni 1991, Höfner, reeds aange
haald, r. o. 29), of indien deze rechten een situatie kunnen creëren waarin deze 
onderneming tot een dergelijk misbruik wordt gebracht (zie arrest van 18 juni 
1991, ERT, reeds aangehaald, r. o. 37). 
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18 Volgens artikel 86, tweede alinea, sub a, b en c, EEG-Verdrag, kan dit misbruik 
met name bestaan in het aan de ontvanger van de betrokken diensten opleggen van 
onbillijke aankoopprijzen of van andere onbillijke contractuele voorwaarden, in 
het beperken van de technische ontwikkeling ten nadele van de verbruikers en in 
het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij ge
lijkwaardige prestaties. 

19 In dit verband blijkt uit de omstandigheden die door de nationale rechter zijn 
beschreven en voor het Hof zijn besproken, dat ondernemingen waaraan volgens 
de voorschriften van de betrokken nationale regeling uitsluitende rechten zijn ver
leend, er om die reden toe worden gebracht ofwel betaling te verlangen voor dien
sten waarom niet is gevraagd, ofwel buitensporige prijzen in rekening te brengen, 
ofwel te weigeren gebruik te maken van moderne technologie, waardoor de kosten 
van de werkzaamheden hoger uitvallen en voor de uitvoering hiervan een langere 
termijn nodig is, ofwel aan bepaalde gebruikers kortingen te verlenen, die worden 
gecompenseerd door een gelijktijdige verhoging van de prijzen die aan andere ge
bruikers in rekening worden gebracht. 

20 In deze omstandigheden dient te worden geconstateerd dat een Lid-Staat een met 
artikel 86 EEG-Verdrag strijdige situatie schept, indien hij een regeling vaststelt 
als die welke voor de verwijzende rechter aan de orde is, waar deze regeling die 
de handel tussen Lid-S taten ongunstig kan beïnvloeden, zoals in het hoofdgeding, 
gelet op de in rechtsoverweging 15 genoemde factoren met betrekking tot de in de 
haven van Genua omgeslagen hoeveelheden het geval blijkt te zijn. 

21 Ten aanzien van de door de nationale rechter gevraagde uitlegging van artikel 30 
EEG-Verdrag kan worden volstaan met de opmerking, dat een nationale maatre
gel die het misbruik van een machtspositie waardoor de handel tussen Lid-Staten 
ongunstig kan worden beïnvloed, vergemakkelijkt, normaliter in strijd is met dit 
artikel, dat kwantitatieve invoerbeperkingen, alsmede alle maatregelen van gelijke 
werking verbiedt (zie arrest van 16 november 1977, zaak 13/77, Inno, 
Jurispr. 1977, blz. 2115, r. o. 35), voor zover deze maatregel de invoer van goe
deren uit andere Lid-Staten duurder maakt, en dus belemmert. 
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22 In het hoofdgeding is uit de constateringen van de nationale rechter gebleken dat 
de goederen door het boordpersoneel tegen lagere kosten hadden kunnen worden 
gelost, zoda t het verplichte gebruik van de diensten van de twee bedrijven met 
uitsluitende rechten extra kosten heeft veroorzaakt en derhalve, door het effect 
ervan op de prijs van de goederen, de import kon beïnvloeden. 

23 In de derde plaats moet worden benadrukt dat de bepalingen van de artikelen 30, 
48 en 86 EEG-Verdrag zelfs in het kader van artikel 90 rechtstreekse werking 
hebben en voor justitiabelen rechten in het leven roepen die de nationale rechter 
dient te beschermen (zie met betrekking tot artikel 86 EEG-Verdrag inzonderheid 
het arrest van 30 april 1974, zaak 155/73, Sacchi, Jurispr. 1974, blz. 409, r. 
o. 18). 

24 Het antwoord op de eerste vraag, zoals geherformuleerd, moet daarom luiden als 
volgt: 

— Artikel 90, lid 1, junctis de artikelen 30, 48 en 86, EEG-Verdrag, verzet zich 
tegen een regeling van een Lid-Staat die aan een in die Staat gevestigde onder
neming het uitsluitende recht verleent de werkzaamheden in de haven te orga
niseren en haar verplicht, voor de uitvoering van deze werkzaamheden gebruik 
te maken van een havencorporatie die uitsluitend uit nationale werknemers be
staat; 

— De artikelen 30, 48 en 86, juncto artikel 90, EEG-Verdrag, roepen voor de 
particulieren rechten in het leven, die de nationale rechters moeten beschermen. 

De tweede vraag 

25 Met zijn tweede vraag wenst de nationale rechter in wezen te vernemen of arti
kel 90, lid 2, EEG-Verdrag aldus moet worden uitgelegd dat een havenonderne-
ming en/of -corporatie die zich in de in de eerste vraag beschreven situatie be
vindt, moet worden geacht te zijn belast met het beheer van diensten van algemeen 
economisch belang in de zin van deze bepaling. 
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26 Voor het antwoord op deze vraag zij er eerst aan herinnerd dat voor de in arti
kel 90, lid 2, EEG-Verdrag neergelegde uitzondering op de regels van het Ver
drag, niet enkel de voorwaarde geldt, dat de betrokken onderneming door de 
overheid is belast met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang, 
maar ook dat de toepassing van de verdragsregels de vervulling van de aan deze 
onderneming toevertrouwde bijzondere taak verhindert en dat het belang van de 
Gemeenschap niet wordt geschaad (zie de arresten van 3 oktober 1985, 
zaak 311/84, CBEM, Jurispr. 1985, blz. 3261, r. o. 17, en 23 april 1991, Höf-
ner, reeds aangehaald, r. o. 24). 

27 Noch uit de door de nationale rechter overgelegde stukken, noch uit de bij het 
Hof ingediende opmerkingen blijkt, dat de havenwerkzaamheden een algemeen 
economisch belang dienen dat deze onderscheidt van andere economische activitei
ten en dat, zelfs indien dit wel het geval zou zijn, de toepassing van de verdragsre
gels, met name de mededingingsregels en de regels betreffende het vrije verkeer, 
de vervulling van een dergelijke taak zou verhinderen. 

28 Op de tweede vraag moet derhalve worden geantwoord dat artikel 90, lid 2, 
EEG-Verdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een havenonderneming en/of 
-corporatie die zich in de in de eerste vraag beschreven situatie bevindt, louter op 
basis van de in die beschrijving vervatte elementen niet kan worden geacht te zijn 
belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang in de zin van 
deze bepaling. 

De kosten 

29 De kosten door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indie
ning van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in 
aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de proce
dure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke 
instantie over de kosten heeft te beslissen. 
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HET HOF VAN JUSTITIE, 

uitspraak doende op de door het Tribunale di Genova bij beschikking van 6 april 
1990 gestelde vragen, verklaart voor recht: 

1) Artikel 90, lid 1, junctis de artikelen 30, 48 en 86, EEG-Verdrag verzet zich 
tegen een regeling van een Lid-Staat die aan een in die Staat gevestigde onder
neming het uitsluitend recht verleent de werkzaamheden in de haven te organi
seren en haar verplicht, voor de uitvoering van die werkzaamheden gebruik te 
maken van een havencorporatie die uitsluitend uit nationale werknemers bestaat. 

2) De artikelen 30, 48 en 86, juncto artikel 90, EEG-Verdrag, roepen voor parti
culieren rechten in het leven die de nationale rechters dienen te beschermen. 

3) Artikel 90, lid 2, EEG-Verdrag moet aldus worden uitgelegd, dat een havenon-
derneming en/of -corporatie die zich in de in de eerste vraag beschreven situatie 
bevindt, louter op basis van de in die beschrijving vervatte elementen niet kan 
worden geacht te zijn belast met het beheer van diensten van algemeen econo
misch belang in de zin van deze bepaling. 

Due Slynn Joliét Schockweiler 

Grévisse Kapteyn Mancini Kakouris 

Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias Diez de Velasco 

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 december 1991. 

De griffier 

J.-G. Giraud 

De president 

O. Due 
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1993

inzake de weigering om toegang te verlenen tot de haveninstallaties van Rodby
(Denemarken)

(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(94/ 119/EG)

(2) Die minister verwierp bij brief van 6 augustus 1990
ook het verzoek van dezelfde onderneming om
binnen de publieke haven van Redby werkzaam
heden te verrichten .

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, en met name artikel 90 , lid 3, juncto
artikel 86,

Na de Deense autoriteiten en de onderneming DSB in de
gelegenheid te hebben gesteld hun opmerkingen kenbaar
te maken ten aanzien van de bezwaren van de Commissie
met betrekking tot de tweevoudige weigering van de
Deense Regering om de onderneming „Euro-Port A/S",
een dochtermaatschappij van het Zweedse concern „Stena
Rederi AB" (Stena), enerzijds, toelating te geven voor de
bouw van een nieuwe terminal in de onmiddellijke
nabijheid van de haven van R0dby en, anderzijds, toegang
te verschaffen tot de reeds bestaande terminal in die
haven met het oog op de uitbating van een zeeverbinding
tussen Redby en Puttgarden,

Overwegende hetgeen volgt :

De betrokken ondernemingen en diensten

(3) DSB is een overheidsbedrijf met het statuut van
een dienst van het Ministerie van Verkeer, waarvan
de begroting wordt vastgesteld in het kader van de
begrotingswet. DSB bezit het exclusieve recht
inzake de organisatie van het spoorwegverkeer in
Denemarken. Daarnaast is DSB ook eigenaar en
beheerder van de haven van Redby. Voor het
gebruik van de haventerminals is echter de
toestemming van de minister van Verkeer vereist,
die beslist op voorstel van DSB.

DSB onderhoudt tevens zeeverbindingen per auto
veerboot tussen Denemarken en de buurlanden
maar heeft voor die exploitatie geen exclusieve
rechten .

DE FEITEN Stena is een Zweeds zeevaartconcern dat is gespeci
aliseerd in vervoer per autoveerboot. Het is haar
bedoeling om tussen Denemarken en Duitsland
werkzaamheden te verrichten via twee dochter
maatschappijen :

— Euro-Port A/S, een onderneming naar Deens
recht,

— Scan-Port GmbH, een onderneming naar Duits
recht,

die in deze zaak een klacht hebben ingediend.

De betrokken overheidsmaatregel

( 1 ) Bij brief van 9 mei 1990 weigerde de Deense
minister van Verkeer de onderneming Euro-Port
A/S, een dochteronderneming van het Zweedse
concern Stena, de toestemming om een particuliere
commerciële haven te bouwen in de onmiddellijke
nabijheid van de haven van R0dby.
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Duitse Democratische Republiek (Puttgarden
daarentegen, nabij Hamburg, biedt een gemak
kelijke toegang tot West-Duitsland en verder
tot West- en Zuid-Europa),

— de duur van de overtocht : 1 uur voor Redby
Puttgarden (de „vogelvluchtlijn" genoemd), 2
uur voor Gedser-Warnemünde, 3 '/2 uur voor
Gedser-Rostock.

Dit heeft tot gevolg dat 70,8 % van de reizigers en
87,9 % van de vrachtwagens die voor de zeeroute
kiezen tussen Denemarken en Duitsland, gebruik
maken van de lijn R0dby-Puttgarden, tegen (cijfers
voor 1991 ) :

(in %)

Verbinding Reizigers Vrachtwagens

Gedser-Warnemünde (') 8,3 3,3
Gedser-Rostock 9,0 8,1

Overige lijnen 11,6 0,5

(') Lijn die net zoals de lijn R0dby-Puttgarden gezamenlijk wordt
geëxploiteerd door DSB en een dochtermaatschappij van DB.

(4) De zeeverbinding Rodby-Puttgarden wordt geza
menlijk geëxploiteerd door DSB en door DB
(Deutsche Bundesbahn), een Duits overheidsbedrijf.
Die samenwerking omvat met name de gezamen
lijke verkoop van biljetten, de gemeenschappelijke
vaststelling van dienstregelingen en tarieven en het
aanbod van identieke kortingen. Op de desbetref
fende zeeroute biedt geen enkele andere onderne
ming autoveerbootdiensten aan.

(5) Met het lijnvervoer per autoveerboot tussen R0dby
en Puttgarden worden voornamelijk de oostelijke
havens in Denemarken (het eiland Sjaelland) en die
in West-Zweden verbonden met, enerzijds, Duits
land en, anderzijds, geheel West-Europa.

Wat de wijze van vervoer betreft vormt het lucht
vervoer een alternatieve oplossing. Die optie is
echter veel duurder en komt enkel in aanmerking
voor passagiers zonder wagen, terwijl slechts een
marginaal gedeelte van het vrachtvervoer (lichte
goederen met hoge toegevoegde waarde) op deze
manier kan worden vervoerd ; zij is dus maar in
beperkte mate verwisselbaar met het vervoer per
autoveerboot.

Daarnaast kan het vervoer van goederen (met name
tussen Zweden en Duitsland) ook gebeuren met
containerschepen. Die oplossing wordt voorname
lijk toegepast tussen Gotenburg en Hamburg
Bremen maar past uitsluitend voor goederen die
per container kunnen worden vervoerd. De over
tocht via de Noordzee (meer bepaald tussen Goten
burg en Hamburg-Bremen, in het westen van
Denemarken) is veel langer en de duur van het
vervoer van de goederen wordt dienovereenkomstig
verlengd. Ten slotte vereist het vervoer per
container dat op het land specifieke logistieke
voorzieningen tot stand worden gebracht om de
goederen naar de haven van lading te transporteren
en ze daarna van de haven van lossing tot de eind
bestemming te brengen . Deze wijze van vervoer is
dus niet geschikt voor de verladers die er de voor
keur aan geven een vrachtwagen te laden die het
deur-tot-deur vervoer verzekert.

Anderzijds kan worden vastgesteld dat de andere
zeeverbindingen die tussen het oosten van Dene
marken en Duitsland bestaan , zelf maar in geringe
mate onderling verwisselbaar zijn met de route
Redby-Puttgarden, wegens :

— hun geografische ligging : de havens van Redby
en Puttgarden hebben de beste verbindingen
met het autowegennet, terwijl Rostock en
Warnemünde, gelegen in de voormalige Duitse
Democratische Republiek op ongeveer 120 km
ten oosten van Lübeck, niet rechtstreeks per
autosnelweg verbonden zijn met het Westduitse
autowegennet en dus beter geplaatst zijn voor
het vervoer van passagiers of goederen van of
naar Berlijn en de gebieden van de voormalige

De verbinding Rodby-Puttgarden is weinig substi
tueerbaar met andere zeeverbindingen, voor wat
betreft het passagiersvervoer tussen Zweden en
Duitsland. Gelet op de uitstekende autowegverbin
dingen tussen R0dby en Helsinger, van waaruit de
Zweedse haven Helsingborg via de zeeroute in 15
minuten kan worden bereikt, heeft de rechtstreekse
verbinding tussen Duitsland en Zweden, Trave
münde-Trelleborg, in 1991 slechts 1 102 463 passa
giers en 1 59 484 wagens kunnen aantrekken, terwijl
gedurende dezelfde periode via de route Redby
Puttgarden 8 024 654 passagiers en 1 209 065
wagens werden vervoerd. Dit bewijst dat de gebrui
kers de voorkeur geven aan het traject Puttgarden
Helsingborg dat als directer en sneller wordt
beschouwd (de overtocht Travemünde-Trelleborg
tussen Zweden en Duitsland duurt tussen 7 en 9
uur). Ofschoon de zeeverbinding Gotenburg
Frederikshaven voorziet in een gedeelte van de
verkeersbehoeften tussen Zweden aan de ene kant
en Denemarken en de rest van West-Europa aan de
andere kant, blijft zij benadeeld ten opzichte van de
verbinding Redby-Puttgarden wegens de duur van
de overtocht (3 V4 uur in plaats van 1 uur) en
wegens minder goede aansluitingen op het autowe
gennet.

Voor de reisweg over de Grote Belt (tussen de
eilanden Sjaelland en Fyn naar Jutland) moet een
zeeovertocht worden gemaakt van dezelfde duur als
de oversteek Redby-Puttgarden, maar de afstand die
over land moet worden afgelegd tussen Kopen
hagen en Hamburg wordt er 165 km langer door.
Dit alternatief is dus niet zo voordelig als de
hoofdas Helsinger-Kopenhagen-Redby-Puttgarden.
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Wanneer het project van een vaste verbinding over
de Grote Belt tussen de eilanden Sjaelland en Fyn
zal zijn gerealiseerd, zal een gedeelte van het
verkeer tussen, enerzijds, Zweden en de regio
Kopenhagen en, anderzijds, Duitsland, inderdaad
gemakkelijker kunnen worden afgeleid via Jutland.
Ondertussen blijft het echter zo, dat :

— die vaste verbinding nog niet in dienst is (de
spoorwegverbinding zou in 1995 worden
geopend, de autoverbinding in 1998);

— de overgang van de Grote Belt in elk geval,
zoals de zeeverbinding, tegen betaling zal
geschieden .

Als besluit van wat voorafgaat, is de Commissie van
mening dat de zeeverbinding Rodby-Puttgarden
een belangrijke verbinding is die weinig substitu
eerbaar is met andere vervoermiddelen en met
andere beschikbare verbindingen tussen, enerzijds,
Denemarken en Zweden en, anderzijds, Duitsland.

In het onderhavige geval bestaat er voor het zeever
voer tussen het oosten van Denemarken aan de
ene, en Duitsland en geheel West-Europa aan de
andere kant, geen echt alternatief met dergelijke
voordelen als de haven van Radby (zie punt 5).

(8 ) De haven van Redby verwerkt 70,8 % van het
passagiersvervoer en 87,9 % van het vrachtwagen
verkeer over zee tussen Denemarken en Duitsland.
In 1991 zijn 8 024 654 passagiers en 207 255
vrachtwagens via Redby gereisd, wat een omzet
vertegenwoordigt van 320 miljoen DM. De haven
van R0dby vormt dus een wezenlijk deel van de
gemeenschappelijke markt.

(9) De diensten voor zeevervoer tussen Redby en
Puttgarden vormen op zich een verwante, doch
onderscheiden markt, waarop zich de gevolgen
kunnen laten voelen van een gedraging van een
bedrijf dat werkzaam is op het gebied van de orga
nisatie van havendiensten .

Zoals blijkt uit de gegevens die in punt 5 zijn weer
gegeven, is de verbinding Redby-Puttgarden als
gevolg van haar bijzondere kenmerken weinig of
niet verwisselbaar met de andere verbindingen en
met de andere beschikbare vervoermiddelen en is
de mededinging daarvan voor haar maar weinig
voelbaar (zie arrest-Ahmed Saeed (')).

Machtspositie

(10) Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie
dat een onderneming met een wettelijk monopolie
inzake de levering van bepaalde diensten een
machtspositie kan bezitten in de zin van artikel 86
van het Verdrag (zaak C-311 /84, Télémarketing).

DSB is een overheidsbedrijf dat, ingevolge het
uitsluitend recht dat haar door de Staat is verleend
in haar hoedanigheid van havenautoriteit, aan
Deense zijde over een machtspositie beschikt op de
markt van de organisatie van havenwerkzaamheden
voor de diensten van autoveerboten die passagiers
en wagens vervoeren tussen Redby en Puttgarden .

( 11 ) Bovendien is DSB samen met DB als zeevervoerder
werkzaam op de zeeroute R0dby-Puttgarden . In dit
verband werd door het Gerecht van eerste aanleg
onlangs bevestigd dat de banden waardoor de leden
van een zeevaartconference worden verbonden (in
de zin van Verordening (EEG) nr. 4056/86 van de
Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing
van de artikelen 85 en 86 van het Verdrag op het
zeevervoer) van dien aard zijn dat de gedraging van
de ondernemingen-leden op de markt samen
moeten worden bekeken ten einde het bestaan van
een machtspositie in de zin van artikel 86 van het
Verdrag te bepalen (2).

BEOORDELING VAN DE COMMISSIE

Artikel 90 , lid 1

(6) Artikel 90 , lid 1 , bepaalt dat de Lid-Staten met
betrekking tot de openbare bedrijven en de onder
nemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende
rechten verlenen, geen enkele maatregel nemen of
handhaven welke in strijd is met de Verdragsregels.

DSB is een openbaar bedrijf in de zin van artikel
90 , lid 1 , van het EG-Verdrag.

De opeenvolgende weigeringen van de Deense
minister van Verkeer, zoals vermeld in de punten 1
en 2, vormen maatregelen van de overheid in de
zin van artikel 90, lid 1 .

Artikel 86

De betrokken markt

(7) De betrokken markt is de markt voor de organisatie
van havendiensten aan Deense zijde voor de (passa
giers* en auto-)veerdiensten op de zeeverbinding
Rodby-Puttgarden .

Zoals het Hof van Justitie heeft opgemerkt, kan
het voor rekening van derden organiseren van
havenwerkzaamheden, in één enkele haven, een
relevante markt vormen in de zin van artikel 86
(arrest van 10 december 1991 , zaak C- 179/90,
Haven van Genua, r.o . 15).

Dit vloeit voort uit het feit dat wanneer een exploi
tant op een bepaalde zeeroute een vervoerdienst wil
aanbieden, de toegang tot de haveninstallaties aan
weerszijden van die verbinding een onmisbare
voorwaarde vormt voor de totstandbrenging van die
dienst.

(') Arrest van 11 april 1989, zaak C-66/86.
(2) Arrest van 10 maart 1992, zaak T-68/89, Vlakglas .
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De banden die tussen DSB en DB werden
gecreëerd met het oog op de exploitatie van de
route Redby-Puttgarden (zie punt 4) zijn van iden
tieke aard als de banden waardoor de leden van een
conference met elkaar zijn verbonden (vaststelling
van gemeenschappelijke tarieven , coördinatie van
de dienstregelingen, gemeenschappelijke verhan
deling).

Hieruit volgt dat de beoordeling betrekking dient
te hebben op de gezamenlijke positie van DB en
DSB op de betrokken vaarroute .

DB en DSB zijn de enige maatschappijen met
autoveerboten die werkzaam zijn tussen Redby en
Puttgarden en zij hebben derhalve een gezamen
lijke machtspositie op deze route.

Misbruik van machtspositie

(12) De weigering om de onderneming Euro-Port A/S
toestemming te verlenen om vanuit de haven van
Redby werkzaamheden te verrichten, heeft tot
gevolg dat een potentiële concurrent op de route
Radby-Puttgarden wordt uigeschakeld waardoor de
gezamenlijke machtspositie van DSB en DB op die
route wordt versterkt.

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie
maakt een onderneming met een machtspositie op
een bepaalde markt zich schuldig aan misbruik in
de zin van artikel 86, wanneer zij een nevenactivi
teit die door een derde onderneming verricht kan
worden in het kader van haar werkzaamheden op
een verwante, doch onderscheiden markt, zonder
objectieve noodzaak aan zichzelf voorbehoudt, met
de kans dat de mededinging van die derde onder
neming volledig wordt uitgeschakeld (arrest van 3
oktober 1985, zaak 311 /84, CBEM, r.o. 27).

Een onderneming die een essentiële installatie, dat
wil zeggen een installatie of een inffastructuur
zonder dewelke haar concurrenten geen diensten
aan hun klanten kunnen aanbieden, bezit of
beheert en daar zelf ook gebruik van maakt, en die
aan die concurrenten de toegang tot die installatie
weigert, maakt dus misbruik van haar machtsposi
tie .

Derhalve maakt een onderneming die eigenaar of
beheerder is van een essentiële haveninstallatie, van
waaruit zij een zeeverbinding exploiteert, inbreuk
op artikel 86 indien zij zonder objectieve rechtvaar
diging de toegang tot die installatie weigert aan een
reder die dezelfde zeeverbinding wenst te exploite
ren.

(13) Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van
Justitie (arrest van 13 december 1991 , zaak C-18/
88 , r.o. 20 en 21 ) verbiedt artikel 90, lid 1 , de Lid
staten wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen
te treffen waardoor openbare bedrijven en de
ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitslui

tende rechten verlenen in een situatie worden
geplaatst waarin die bedrijven en ondernemingen
zich niet zelf zouden kunnen plaatsen zonder
daarbij artikel 86 te schenden. Het Hof voegde
daaraan toe dat «indien de uitbreiding van de
machtspositie van het openbaar bedrijf of de onder
neming waaraan de Staat bijzondere of uitsluitende
rechten heeft verleend, het gevolg is van een over
heidsmaatregel, die maatregel een schending vormt
van artikel 90 juncto artikel 86 van het EEG
Verdrag". Die doctrine werd bevestigd in het arrest
van 17 november 1992 in de gevoegde zaken
C-271 /90, C-281 /90 en C-289/90, r.o . 36.

Om de hiervoor genoemde redenen zou een onder
neming, de zich in een situatie zoals die van DSB
bevindt, en die een andere veerbootexploitant de
toegang weigert tot een haven waarover zij de
controle uitoefent, haar machtspositie misbruiken.
Wanneer een dergelijke weigering zoals in casu
uitgaat van een Lid-Staat, die de gevolgen daarvan
nog versterkt door ook de bouw van een nieuwe
haven te weigeren, vormt een dergelijke overheids
maatregel een schending van artikel 90 juncto
artikel 86.

(14) De tweevoudige weigering werd door de Deense
minister van Verkeer als volgt gemotiveerd :

— het project van de onderneming Euro-Port A/S
om een nieuwe terminal te bouwen zou niet
aanvaardbaar zijn omdat die onderneming niet
„het bewijs zou hebben geleverd dat er een
behoefte bestond aan een dienst met een auto
veerboot, waaraan nog niet was voldaan" en dat
het „niet waarschijnlijk was dat een dergelijke
behoefte zich zou voordoen" (brief van 9 mei
1990, vermeld in punt 1 ) ;

— de onderneming Euro-Port A/S zou niet binnen
de bestaande haveninstallaties kunnen werken,
omdat zulks de uitbreiding van de activiteiten
van de reeds in de haven werkzame bedrijven
zou hinderen .

Dit argument werd reeds aangevoerd in de brief
van de Deense minister van Verkeer van 8
augustus 1990, en inderdaad hebben DSB en
DB vanaf de zomer van 1991 het aantal dage
lijkse heen- en terugvaarten van hun schepen
tussen Redby en Puttgarden van 98 op 112
gebracht.

Uit hetgeen voorafgaat trekt de Commissie de
volgende conclusies :

— er bestond in mei 1990 wel degelijk een niet
voldane behoefte aan diensten van autoveer
boten aangezien DSB en DB één jaar later hun
diensten hebben uitgebreid ;

— die toename van de activiteiten van DB en DSB
in 1991 toont aan dat de haven van Radby niet
was verzadigd.
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Gelet op alle voorafgaande elementen vormt de
verklaring van de Deense autoriteiten, dat zij bereid
zouden zijn om een nieuw onderzoek te wijden aan
het verzoek betreffende de bouw van een nieuwe
haven, dat de dochteronderneming van Stena in
1989 had ingediend en dat reeds in 1990 werd
afgewezen, geen vaste verbintenis om hetzij dit
verzoek in te willigen, hetzij de dochtermaat
schappij van Stena in de bestaande haven toe te
laten ; omdat zij zich uit hoofde van het Gemeen
schapsrecht nergens toe verplicht achten, verklaren
de Deense autoriteiten dat zij enkel bereid zijn tot
een evaluatie, zonder aan te geven of en wanneer
aan de dochterondernemingen van Stena het recht
zou worden verleend om op de betrokken zeeroute
verbindingen te exploiteren , onder vergelijkbare
voorwaarden als die welke werden aangeboden aan
de reeds in de markt aanwezige marktdeelnemers.
Een dergelijk standpunt, dat er in elk geval toe zou
leiden dat de legitieme rechten van de dochteron
derneming van Stena verder zouden worden gene
geerd, vormt geen bevredigend antwoord op de
schriftelijke aanmaning die de Commissie tot de
Deense Regering heeft gericht.

(17) Gevolg voor het handelsverkeer tussen Lid-Staten

De dubbele weigering waarop deze beschikking
betrekking heeft, heeft als gevolg dat een nieuwe
exploitant de toegang ontzegd wordt tot de markt
van het vervoer" per autoveerboot tussen Dene
marken en Duitsland. Zij oefenen dus een duide
lijke invloed uit op het handelsverkeer tussen Lid
Staten, rekening houdend met het verkeersvolume
op de lijn Redby-Puttgarden (zie de punten 5 en 8
hiervoor).

( 15) De Commissie is daarnaast van mening dat met
werd aangetoond dat de bestaande installaties van
de haven van Redby thans zouden zijn verzadigd,
en evenmin dat de bestaande havencapaciteit een
toename van het verkeer niet zou kunnen verwer
ken, zelfs na de aanpassingen waarvan Stena heeft
verklaard dat zij de hieruit voortvloeiende finan
ciële kosten bereid zou zijn te dragen .

De Commissie herinnert er ook aan dat het
Zweedse concern Stena Rederi AB een terrein heeft
aangekocht dat paalt aan de haveninstallaties van
Radby en dat uitstekend geschikt zou zijn om er
op kosten van Stena een nieuwe terminal te
bouwen.

De Commissie is mitsdien van mening dat er geen
technische belemmeringen bestaan die het Stena
concern zouden verhinderen om tussen Redby en
Puttgarden een verbinding te exploiteren.

(16) In hun brief van 22 februari 1993 , in antwoord op
de aanmaning die de Commissie op 24 november
1992 per brief tot hen had gericht, hebben de
Deense autoriteiten de vragen van de Commissie
verworpen en hebben zij aangevoerd dat de twee
voudige afwijzing van de verzoeken van het Stena
concern vanuit gemeenschapsrechtelijk oogpunt
gerechtvaardigd was. Er werd op gewezen dat het
onmogelijk was om Stena toegang te verlenen tot
de bestaande installaties, en dit op grond van tech
nische overwegingen en, voor het eerst en zonder
de aard ervan te verduidelijken, de verplichtingen
van algemeen belang van DB en DSB.

Die laatste verwijzing lijkt te betekenen dat het
volgens de betrokken autoriteiten niet, of niet
alleen, gaat om de technische haalbaarheid van de
toegang tot de haven maar dat het hun bedoeling is
om het overheidsbedrijf DSB te beschermen tegen
een concurrent op de markt voor veerdiensten.

De Commissie kan het bovendien niet eens zijn
met het standpunt van de Deense autoriteiten, dat
de beweerde verzadiging van de huidige havenin
stallaties het nutteloos zou maken om concurrentie
te introduceren, op grond dat het aantreden van die
concurrent in elk geval niet zou kunnen leiden tot
een toename van het aantal zeeverbindingen tussen
Rodby en Puttgarden.

Zelfs op een verzadigde markt kan een verbetering
van de kwaliteit van de aangeboden produkten of
diensten of de vermindering van de prijzen die het
resultaat kunnen zijn van de invoering van mede
dinging, evenwel een vaststaand voordeel vormen
voor de consumenten ; een dergelijke evolutie kan
ook leiden tot een stijging van de vraag waarop in
casu zou kunnen worden geantwoord met een
uitbreiding van de haven.

Artikel 90, lid 2

(18) Volgens de Commissie staat in dit geval de toepas
sing van de mededingingsregels niet in de weg aan
de bijzondere taak die aan het overheidsbedrijf
DSB werd gegeven, met name de organisatie van
spoorwegdiensten en het beheer van de havenin
stallaties van Redby. De uitzondering die is
bedoeld in artikel 90, lid 2, is dus niet van toepas
sing.

De Commissie is er niet van op de hoogte dat DSB
met andere taken dan de bovengenoemde werd
belast. In het geval dat (zoals uit de brief van 22
februari 1993 van de Deense autoriteiten zou blij
ken) DSB onderworpen zou zijn aan een „verplich
ting tot vervoer", wijst de Commissie erop dat de
Deense autoriteiten noch de draagwijdte, noch de
aard van die verplichting hebben verduidelijkt.
Bijgevolg laat de in artikel 90, lid 2, bedoelde
uitzondering evenmin toe het monopolie van
DB/DSB op de zeeroute Redby-Puttgarden te
handhaven.
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CONCLUSIE

(19) Gelet op het voorafgaande is de Commissie van
mening dat de in de punten 1 en 2 vermelde maat
regelen een inbreuk vormen op artikel 90 , lid 1 ,
juncto artikel 86 van het Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 2

De Deense Regering dient de in artikel 1 van deze
beschikking vastgestelde inbreuk te beëindigen en zij zal ,
binnen een termijn van twee maanden na de datum van
kennisgeving van deze beschikking, de Commissie in
kennis stellen van de maatregelen die zij zal hebben
genomen om een einde te maken aan de afwijzing van de
verzoeken van de ondernemingen Euro-Port en Scan-Port
om hetzij een nieuwe haven te bouwen in de nabijheid
van de publieke haven van Redby, hetzij werkzaamheden
te verrichten vanuit de bestaande haveninstallaties.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemar
ken.

Gedaan te Brussel, 21 december 1993 .

Voor de Commissie

Karei VAN MIERT

Lid van de Commissie

Artikel 1

De tweevoudige afwijzing door de Deense Regering van
de verzoeken van de onderneming Euro-Port A/S, een
dochtermaatschappij van het Zweedse concern Stena, om
een nieuwe haven te bouwen in de onmiddellijke nabij
heid van de haven van Redby (brief van 9 mei 1990) en
om vanuit de reeds in de haven van Redby bestaande
installaties werkzaamheden te verrichten (brief van 8
augustus 1990), vormt een maatregel die in strijd is met
artikel 90, lid 1 , van het EG-Verdrag juncto artikel 86 van
dit Verdrag.



Zaak C-266/96

Corsica Ferries France SA
tegen

Gruppo Antichi Ormeggiatori del porto di Genova Coop, ari e. a.

(verzoek van het Tribunale di Genova
om een prejudiciële beslissing)

„Vrij verrichten van diensten — Zeevervoer — Ondernemingen
met uitsluitende rechten — Vastmeren van schepen in havens —

Naleving van mededingingsregels — Tarifering"

Conclusie van advocaat-generaal N. Fennelly van 22 januari 1998 I - 3952
Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 juni 1998 I - 3982

Samenvatting van het arrest

1. Prejudiciële vragen — Voorlegging aan Hof — Niet-contradictoire procedure — Mogelijk
heid van verwijzing — Noodzaak om Hof voldoende preciseringen van feitelijke en juridi
sche context te verstrekken
(EG-Verdrag, art. 177)

2. Prejudiciële vragen — Bevoegdheid van Hof— Grenzen— Kennelijk irrelevante vraag
(EG-Verdrag, art. 177)

I - 3949



SAMENVATTING —ZAAK C-266/96

3. Vrij verkeer van goederen — Kwantitatieve beperkingen — Maatregelen van gelijke werking
— Nationale regeling die in andere lidstaat gevestigde zeevervoersondernemingen verplicht
gebruik te maken van diensten van corporaties van phatselijk walpersoneel — Toelaatbaar
heid — Voorwaarden

(EG-Verdrag, art. 30)

4. Mededinging — Gemeenschapsregels — Verplichtingen van lidstaten — Nationale regeling
waarbij aan in lidstaat gevestigde ondernemingen uitsluitend recht voor verrichten van dien
sten inzake vast- en ontmeren van schepen wordt verleend — Verenigbaarheid — Voorwaar
den

(EG-Verdrag, art. 5, 85, 86 en 90)

5. Vervoer — Zeevervoer — Vrij verrichten van diensten — Nationale regeling die in andere
lidstaat gevestigde zeevervoersondernemingen verplicht gebruik te maken van diensten van
corporaties van plaatselijk walpersoneel — Toelaatbaarheid — Voorwaarden
(EG-Verdrag, art. 56 en 59; verordening nr. 4055/86 van de Raad)

1. Artikel 177 van het Verdrag verlangt niet
als voorwaarde voor de bevoegdheid van
het Hof, dat de procedure waarin de
nationale rechter een prejudiciële vraag
stelt, van contradictoire aard is. Evenwel
is het in het kader van een niet-
contradictoire procedure evenzeer nood
zakelijk, dat de nationale rechter het Hof
een gedetailleerde en volledige uiteenzet
ting geeft van de feitelijke en de juridische
context.

2. In het kader van de prejudiciële proce
dure van artikel 177 van het Verdrag is
het uitsluitend een zaak van de nationale
rechter, die de verantwoordelijkheid
draagt voor de te geven rechterlijke
beslissing, om, gelet op de bijzonderhe
den van elk geval, te oordelen over de
noodzaak van een prejudiciële beslissing
voor het wijzen van zijn vonnis, alsmede
over de relevantie van de vragen die hij
aan het Hof voorlegt. Een verzoek van
een nationale rechter kan alleen worden
afgewezen, wanneer duidelijk blijkt, dat
de gestelde vraag over de uitlegging van

het gemeenschapsrecht geen verband
houdt met een reëel geschil of met het
voorwerp van het hoofdgeding.

3. Artikel 30 van het Verdrag staat niet in de
weg aan een regeling van een lidstaat, die
in een andere lidstaat gevestigde zee
vervoersondernemingen wier schepen
aanleggen in de havens van eerstge
noemde lidstaat, verplicht tegen betaling
van een vergoeding die hoger is dan de
werkelijke kostprijs van de verrichte
dienst, gebruik te maken van de diensten
van corporaties van plaatselijk wal
personeel waaraan exclusieve concessies
zijn verleend, wanneer een dergelijke
regeling geen enkel onderscheid maakt
naar de herkomst van de vervoerde goe
deren, niet tot doel heeft het handelsver
keer met de andere lidstaten te regelen en
de beperkingen die zij voor het vrije ver
keer van goederen teweeg zou kunnen
brengen, zo onzeker en indirect zijn, dat
van de in de regeling vervatte verplichting
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niet kan worden gezegd, dat zij de handel
tussen de lidstaten kan belemmeren.

4. De artikelen 5, 85, 86 en 90, lid 1, van het
Verdrag, in hun onderlinge samenhang
gelezen, staan niet in de weg aan een rege
ling van een lidstaat, waarbij

— aan in die lidstaat gevestigde onderne
mingen het uitsluitend recht voor het ver
richten van diensten inzake vast- en om
meren van schepen wordt verleend,

— gebruikmaking van deze diensten ver
plicht wordt gesteld tegen een prijs die,
naast de werkelijke kostprijs van de dien
sten, ook de extra kosten voor de hand
having van een universele dienst inzake
vast- en ontmeren van schepen omvat, en

— naar gelang van de haven in verschillende
tarieven wordt voorzien, om rekening te
houden met de bijzondere kenmerken
van elke haven, voor zover de bedoelde
ondernemingen door de lidstaat daadwer
kelijk zijn belast met het beheer van een
dienst van algemeen economisch belang
in de zin van artikel 90, lid 2, van het
Verdrag en is voldaan aan de andere
aan de voorwaarden voor toepassing

van die bepaling, en er voorts geen
mededingingsregeling in de zin van arti
kel 85 van het Verdrag bestaat.

5. De bepalingen van verordening
nr. 4055/86 houdende toepassing van het
beginsel van het vrij verrichten van dien
sten op het zeevervoer tussen de lidstaten
onderling en tussen de lidstaten en derde
landen, en van artikel 59 van het Verdrag
staan niet in de weg aan een regeling van
een lidstaat die in een andere lidstaat
gevestigde zeevervoersondernemingen
verplicht, bij het aanleggen van hun sche
pen in de havens van eerstgenoemde lid
staat tegen betaling van een vergoeding
gebruik te maken van de diensten van
plaatselijke corporaties van walpersoneel
waaraan exclusieve concessies zijn ver
leend, wanneer, in de eerste plaats, een
dergelijke regeling geen enkele met die
artikelen onverenigbare openlijke of ver
kapte discriminatie inhoudt en, in de
tweede plaats, zo zij al een belemmering
zou vormen voor de vrijheid van dienst
verrichting inzake vast- en ontmeren van
schepen of voor het vrij verrichten van
diensten inzake zeevervoer, in het eerste
geval zou zijn voldaan aan de voorwaar
den voor toepassing van artikel 90, lid 2,
en in het tweede geval de regeling zou
worden gerechtvaardigd door overwegin
gen van openbare veiligheid als bedoeld
in artikel 56 van het Verdrag.
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JUDGMENT OF THE COURT  

19 April 2016 

 
(Articles 31, 53 and 54 EEA – Competition law – Collective agreements – Collective 

action – Freedom of establishment)  

 

 

In Case E-14/15,  

 

 

REQUEST to the Court under Article 34 of the Agreement between the EFTA 

States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice by 

the Supreme Court of Norway (Norges Høyesterett), in the case between 

 

Holship Norge AS 

and 

Norsk Transportarbeiderforbund, 

 

concerning the interpretation of the EEA Agreement, and in particular Articles 31, 

53 and 54, 

 

 

THE COURT, 

 

composed of: Carl Baudenbacher, President and Judge-Rapporteur, Per 

Christiansen and Páll Hreinsson, Judges,  

Registrar: Gunnar Selvik,  

having considered the written observations submitted on behalf of: 

- Holship Norge AS (“Holship”), represented by Nicolay Skarning, 

Advocate; 

- Norsk Transportarbeiderforbund (the Norwegian Transport Workers’ 

Union – “NTF”), represented by Håkon Angell and Lornts Nagelhus, 

Advocates; 

                                              
 Language of the request: Norwegian. Translations of national provisions are unofficial and based on 

those contained in the documents of the case. 
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- the Norwegian Government, represented by Pål Wennerås, Advocate, the 

Attorney General of Civil Affairs, and Janne Tysnes Kaasin, Senior 

Adviser, Ministry of Foreign Affairs, acting as Agents; 

- the EFTA Surveillance Authority (“ESA”), represented by Carsten 

Zatschler, Director, Maria Moustakali, Officer, Øyvind Bø, Officer, and 

Marlene Lie Hakkebo, Temporary Officer, Department of Legal & 

Executive Affairs, acting as Agents; 

- the European Commission (“the Commission”), represented by Luigi 

Malferrari and Manuel Kellerbauer, Members of its Legal Service, acting 

as Agents, 

having regard to the Report for the Hearing,  

having heard oral argument of Holship, represented by Nicolay Skarning and 

Kristin Valla, Advocates; NTF, represented by Håkon Angell and Lornts 

Nagelhus; the Norwegian Government, represented by Pål Wennerås; ESA, 

represented by Carsten Zatschler; and the Commission, represented by Luigi 

Malferrari and Manuel Kellerbauer, at the hearing on 11 November 2015, 

 

gives the following  

 

 

 

Judgment 

I Legal background 

EEA law 

1 Article 31(1) EEA reads as follows: 

Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no 

restrictions on the freedom of establishment of nationals of an EC Member 

State or an EFTA State in the territory of any other of these States. This 

shall also apply to the setting up of agencies, branches or subsidiaries by 

nationals of any EC Member State or EFTA State established in the 

territory of any of these States. 

Freedom of establishment shall include the right to take up and pursue 

activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, 

in particular companies or firms within the meaning of Article 34, second 

paragraph, under the conditions laid down for its own nationals by the law 

of the country where such establishment is effected, subject to the provisions 

of Chapter 4. 
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2 Article 34 EEA reads as follows: 

Companies or firms formed in accordance with the law of an EC Member 

State or an EFTA State and having their registered office, central 

administration or principal place of business within the territory of the 

Contracting Parties shall, for the purposes of this Chapter, be treated in the 

same way as natural persons who are nationals of EC Member States or 

EFTA States.  

‘Companies or firms’ means companies or firms constituted under civil or 

commercial law, including cooperative societies, and other legal persons 

governed by public or private law, save for those which are non-profit-

making. 

3 Article 53 EEA reads as follows:  

1. The following shall be prohibited as incompatible with the functioning of 

this Agreement: all agreements between undertakings, decisions by 

associations of undertakings and concerted practices which may affect 

trade between Contracting Parties and which have as their object or effect 

the prevention, restriction or distortion of competition within the territory 

covered by this Agreement, and in particular those which: 

(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading 

conditions; 

(b) limit or control production, markets, technical development, or 

investment; 

(c) share markets or sources of supply; 

(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading 

parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; 

(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other 

parties of supplementary obligations which, by their nature or according to 

commercial usage, have no connection with the subject of such contracts. 

2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be 

automatically void. 

3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable 

in the case of: 

- any agreement or category of agreements between undertakings; 

- any decision or category of decisions by associations of undertakings; 

- any concerted practice or category of concerted practices; 
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which contributes to improving the production or distribution of goods or 

to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a 

fair share of the resulting benefit, and which does not: 

(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not 

indispensable to the attainment of these objectives; 

(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in 

respect of a substantial part of the products in question. 

4 Article 54 EEA reads as follows: 

Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the 

territory covered by this Agreement or in a substantial part of it shall be 

prohibited as incompatible with the functioning of this Agreement in so far 

as it may affect trade between Contracting Parties. 

Such abuse may, in particular, consist in: 

(a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other 

unfair trading conditions; 

(b) limiting production, markets or technical development to the prejudice 

of consumers; 

(c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other 

trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; 

(d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other 

parties of supplementary obligations which, by their nature or according to 

commercial usage, have no connection with the subject of such contracts. 

5 Article 59(2) EEA reads as follows: 

Undertakings entrusted with the operation of services of general economic 

interest or having the character of a revenue-producing monopoly shall be 

subject to the rules contained in this Agreement, in particular to the rules 

on competition, in so far as the application of such rules does not obstruct 

the performance, in law or in fact, of the particular tasks assigned to them. 

The development of trade must not be affected to such an extent as would 

be contrary to the interests of the Contracting Parties. 

National law 

6 Section 2 of the Norwegian Boycott Act of 5 December 1947 No 1 (“the Boycott 

Act”) lays down several conditions for a boycott to be lawful. The condition 

relevant for the present case is Section 2(a), according to which a boycott is 

unlawful when its purpose is unlawful or when it cannot achieve its goal without 
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causing a breach of the law. Pursuant to Section 3, legal action may be instigated 

to determine whether a notified boycott is lawful. 

The Framework Agreement 

7 The collective agreement relevant to this case is the Framework Agreement on a 

Fixed Pay Scheme for Dockworkers (Rammeavtale om fastlønnssystem for losse- 

og lastearbeidere – “the Framework Agreement”). Initially entered into in 1976 

and subsequently renewed every other year, it was created to address the fact that 

dockworkers were originally casual workers with no guarantee of work or a 

consistent salary. The Framework Agreement establishes a fixed pay scheme for 

certain dockworkers in the 13 largest ports in Norway, including the Port of 

Drammen. 

8 The parties to the Framework Agreement on the employee side are the Norwegian 

Confederation of Trade Unions (Landsorganisasjonen i Norge – “LO”), which is 

the largest labour organisation in Norway, and its member union NTF, which 

represents the interests of dockworkers inter alia in Drammen. The parties on the 

employer side are the Confederation of Norwegian Enterprise (Næringslivets 

Hovedorganisasjon “NHO”), which is the largest employers’ organisation in 

Norway, and its member association, the Norwegian Logistics and Freight 

Association (NHO Logistikk og Transport). 

9 Clause 2(1) of the Framework Agreement, the so-called priority of engagement 

clause (“the priority clause”), reads as follows: 

For vessels of 50 tonnes dwt and more sailing from a Norwegian port to a 

foreign port or vice versa, the unloading and loading shall be carried out 

by dockworkers. Exempted is all unloading and loading at the company’s 

own facilities where the company’s own workers carry out the unloading 

and loading. 

10 Unloading and loading operations that fall within the scope of the priority clause 

are limited to the transfer of cargo from the ship onto the quay and vice versa. For 

the handling of goods from and to the quay, the port users may choose whether to 

engage the dockworkers or use other workers. 

11 In accordance with clause 3 of the Framework Agreement, the Administration 

Office for Dock Work in Drammen (Administrasjonskontoret for havnearbeid i 

Drammen –“the AO”) was established. 

ILO Convention No 137 

12 Norway is a signatory to the ILO Dock Work Convention, 1973 (No 137) (“the 

ILO Convention”), which entered into force on 24 July 1975. The priority clause 

in the Framework Agreement is regarded as part of the fulfilment of Norway’s 

obligations under the ILO Convention. 
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13 Article 2 of the ILO Convention reads as follows: 

1. It shall be national policy to encourage all concerned to provide 

permanent or regular employment for dockworkers in so far as practicable. 

2. In any case, dockworkers shall be assured minimum periods of 

employment or a minimum income, in a manner and to an extent depending 

on the economic and social situation of the country and port concerned. 

14 Article 3 of the ILO Convention reads as follows: 

1. Registers shall be established and maintained for all occupational 

categories of dockworkers, in a manner to be determined by national law 

or practice. 

2. Registered dockworkers shall have priority of engagement for dock work. 

3. Registered dockworkers shall be required to be available for work in a 

manner to be determined by national law or practice. 

15 Article 7 of the ILO Convention reads as follows: 

The provisions of this Convention shall, except in so far as they are 

otherwise made effective by means of collective agreements, arbitration 

awards or in such other manner as may be consistent with national practice, 

be given effect by national laws or regulations. 

II Facts and procedure 

16 By a letter of 5 June 2015, registered at the Court on 11 June 2015, the Supreme 

Court of Norway made a request under Article 34 of the Agreement between the 

EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of 

Justice (“SCA”) in a case pending before it between Holship and NTF. 

17 The case before the Supreme Court concerns an advance ruling pursuant to Section 

3 of the Boycott Act regarding the lawfulness of a notified boycott. NTF gave 

notice of a boycott of Holship in order to procure its acceptance of the Framework 

Agreement giving priority of engagement for stevedore work to dockworkers 

registered at the AO at the Port of Drammen. 

18 Holship is a Norwegian forwarding agent wholly owned by a Danish company. Its 

main activity in Norway is cleaning fruit crates but it is not involved in the 

transport of the crates. In addition, Holship handles certain goods transported by 

ships. Holship is neither a party to the Framework Agreement nor a member of 

NHO or the Norwegian Logistics and Freight Association. Rather, it is a member 

of the Norwegian Business Association (Bedriftsforbundet).  
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19 Holship has signed a collective agreement with the Norwegian General Workers’ 

Union (Norsk Arbeidsmandsforbund), a union that, like NTF, is a member union 

of LO. The collective agreement covers cleaning work (referred to as onshore 

cleaning), which corresponds to the main business of the company. Therefore, 

there is no conflict between the matters covered by that agreement and the 

Framework Agreement. However, Holship has chosen to apply the collective 

agreement also to unloading and loading work. 

20 Registered dockworkers in 14 other ports benefit from priority of engagement for 

unloading and loading under the same terms as provided for in the Framework 

Agreement, but they do not have a fixed pay scheme. This is provided for in the 

the dock work agreement for Southern and Northern Norway (Losse- og 

lasteoverenskomsten for Sør- og Nord-Norge), entered into between the same 

parties as the Framework Agreement.  

21 The priority of engagement is administered by the AO, which was established 

under clause 3 of the Framework Agreement. All permanently employed 

dockworkers in the Port of Drammen are engaged by the AO, which currently 

employs eight dockworkers. They are paid a fixed wage and may earn 

supplemental pay varying with each ship call. The dockworkers work under a rota 

managed by the AO. Additional personnel can be engaged when needed. 

22 The AO is a non-profit-making entity and a legal person sui generis. It has its own 

board consisting of three representatives of the employers and two representatives 

of the employees. It is one of the board’s tasks to employ the AO’s dockworkers. 

Ships arrive 24 hours a day, and most port users rely upon AO’s dockworkers to 

carry out unloading and loading operations.  

23 Were Holship to affiliate to the Framework Agreement, it would be bound to 

observe the right of dockworkers employed by the AO to priority of engagement 

for unloading or loading operations at ship calls. The AO would decide whether it 

had the capacity to take on an assignment or whether Holship would be allowed to 

use its own employees. Holship would not be obliged to participate in the 

management of the AO or to provide the AO with funds. It would be required to 

pay for the unloading and loading assignments at the applicable rates set by the 

AO. 

24 Holship has previously used the services of the AO. At the turn of the year 

2012/2013, Holship acquired a new customer, which entailed an increase in the 

company’s activities in the Port of Drammen. Until then, Holship employed one 

terminal worker. Now it employs five workers to handle the unloading and loading 

work. The parties disagree on the extent of Holship’s unloading and loading 

activities in the Port of Drammen and on its relevance for determining whether the 

freedom of establishment has been restricted. 

25 Following the company’s increased activities in the Port of Drammen and its 

practice of using its own terminal workers for unloading and loading work, NTF 

sent a letter to Holship on 10 April 2013 demanding that Holship respect the 
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Framework Agreement. Holship did not respond. NTF sent further letters 

requesting a response and eventually gave notice of a boycott in letters dated 26 

April and 11 June 2013. In the latter, NTF stated that a declaration from the 

competent national court would be sought to determine whether the notified 

boycott was lawful. NTF brought a case before Drammen District Court 

(Drammen tingrett) on 12 June 2013, seeking an order declaring that the boycott 

notified in the letter of 11 June 2013 was lawful. 

26 On 19 March 2014 Drammen District Court ruled that the notified boycott was 

lawful. On appeal, Borgarting Court of Appeal (Borgarting lagmannsrett) reached 

the same conclusion in a judgment of 8 September 2014. 

27 Both the District Court and the Court of Appeal found that the priority of 

engagement provided by the Framework Agreement was exempted from EEA 

competition law and Norwegian competition law as it relates to conditions of work 

and employment. Furthermore, the Court of Appeal held that the fact that Holship 

was compelled to accept the terms of the Framework Agreement did not conflict 

with Article 31 EEA. Article 31 EEA was not at issue in the proceedings before 

the District Court. 

28 Holship challenged the judgment of the Court of Appeal before the Supreme Court 

of Norway. Leave to appeal was granted by decision of 14 January 2015. 

29 On 5 June 2015, the Supreme Court of Norway decided to make a request to the 

Court under Article 34 SCA and posed the following questions: 

On competition law: 

(A1) Does the exemption from the competition rules of the EEA Agreement 

that applies to collective agreements, as this exemption is described inter alia 

in the advisory opinion of the EFTA Court in Case E-8/00 

Landsorganisasjonen i Norge and NKF [2002] EFTA Ct. Rep. 114, cover the 

use of a boycott against a port user in order to produce acceptance of a 

collective agreement, when such acceptance entails that the port user must 

give preference to buying unloading and loading services from a separate 

administration office as described in paragraphs 7 and 10 to 14 [of the 

Request], rather than to use its own employees for the same work? 

(A2)  If not, should such a system be assessed under Article 53 or Article 54 

of the EEA Agreement? 

(A3) In that case, must the existence of an identical or corresponding system 

in other ports be taken into account in the assessment of whether there is a 

appreciable effect on cross-border trade within the EEA? 

On the freedom of establishment: 

(B1) Is it a restriction on the freedom of establishment pursuant to Article 

31 of the EEA Agreement for a trade union to use a boycott in order to 
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produce acceptance of a collective agreement by a company whose parent 

company is based in another EEA State, when the collective agreement entails 

that the company must give preference to buying unloading and loading 

services from a separate administration office having the characteristics 

described in paragraphs 10 to 14 [of the Request], rather than use its own 

employees for this work?  

(B2)  Would it be of significance for the assessment of whether a restriction 

exists, if the company’s need for unloading and loading services proved to be 

very limited and/or sporadic? 

(B3) If a restriction exists: Is it of significance for the assessment of whether 

the restriction is lawful or not, that the company, in relation to its own 

dockworkers, applies another collective agreement negotiated between the 

social partners in the State where the port is located, when that collective 

agreement concerns matters other than unloading and loading work? 

30 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the legal 

framework, the facts, the procedure and the written observations submitted to the 

Court, which are mentioned or discussed hereinafter only insofar as is necessary 

for the reasoning of the Court. 

III Answers of the Court  

Question A1 

31 By its first question concerning competition law, the Supreme Court seeks to 

establish whether the exemption of collective agreements from EEA competition 

law applies to the use of a boycott against a port user in order to procure acceptance 

of a collective agreement, when such acceptance entails that the port user must 

give preference to buying unloading and loading services from an administration 

office in place of using its own employees for the same work.  

Observations submitted to the Court 

32 Holship, ESA and the Commission, mainly relying on the conditions set out in the 

judgment of the Court of Justice of the European Union (“ECJ”) in Albany (C-

67/96, EU:C:1999:430) and the Court’s judgment in LO (Case E-8/00 

Landsorganisasjonen i Norge [2002] EFTA Ct. Rep. 114) (“LO”), claim that the 

priority clause goes beyond the objective of improving conditions of work and 

employment and therefore is not exempted from the application of the EEA 

competition rules. ESA and the Commission argue that the notion of improving 

conditions of work and employment remains vague and that, in light of the LO 

judgment in particular, there are limits on how broadly it can be construed. 

Additionally, according to ESA, it does not suffice to consider merely whether the 

general objective of a collective agreement is to improve the conditions of work 

and employment, instead each provision must be assessed individually.  
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33 In relation to the case at hand, ESA and the Commission argue that the Framework 

Agreement imposes obligations on third parties and is detrimental to the interests 

of other workers, such as those employed by Holship. A general exclusion of 

collective agreements from competition rules carries a risk that trade associations 

will be able to circumvent those rules with provisions that restrict competition 

without having to establish a social policy justification for such restrictions. 

34 NTF and the Norwegian Government accept that provisions of a collective 

agreement that do not improve conditions of work and employment may come 

within the scope of the EEA competition rules. However, they argue that, 

according to the case law of the Court, the concept of conditions of work and 

employment must be interpreted broadly and include various matters related to 

improving the situation of workers (reference is made to LO, cited above, 

paragraph 53).  

35 NTF concludes that the priority clause pursues social policy objectives and 

contributes to securing and improving conditions of work and employment for 

dockworkers. Therefore, the clause is not subject to the EEA competition rules. 

36 On the question whether the provisions of the Framework Agreement fall outside 

the EEA competition rules, the Norwegian Government argues that it is for the 

Supreme Court to examine the purpose of the priority clause and to decide whether 

it pursues social objectives by improving work and employment conditions for 

dockworkers. In this regard, the Norwegian Government refers to the Supreme 

Court’s judgment of 5 March 1997 in Sola Havn and notes that the Framework 

Agreement is regarded as part of the fulfilment of Norway’s obligations under the 

ILO Convention and that its objective is to give dockworkers security of 

employment and pay by setting up dock work offices providing dockworkers with 

terms of permanent employment and minimum rates of pay, both of which are 

implemented by granting dockworkers priority of engagement. 

Findings of the Court 

37 The Court finds it appropriate at this stage to recall that the procedure provided for 

in Article 34 SCA is an instrument of cooperation between the Court and the 

national courts. It is the function of the Court to provide the national court with 

guidelines for the interpretation of EEA law that are required for the decision of 

the matter before it. It is for the national court to examine and evaluate evidence 

and to make factual findings, and then apply EEA law to the facts of the case (see 

LO, cited above, paragraph 48).  

38 The law governing the creation, application and interpretation of agreements 

concluded in the process of collective bargaining between management and labour 

has not been the subject of harmonisation within the EEA. However, both national 

law and collective agreements must comply with EEA law.  

39 Fundamental differences distinguish the labour market from the markets for goods, 

services and capital. Industrial societies have recognised the need to establish a 
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balance between employers and workers by enacting labour laws that authorise 

unions of workers to conclude collective agreements with employers or 

associations of employers.  

40 It is beyond question that certain restrictions of competition are inherent in 

collective agreements between organisations representing employers and workers. 

However, the social policy objectives pursued by such agreements would be 

seriously undermined if such agreements were prohibited because of their inherent 

effects on competition (see LO, cited above, paragraphs 36 to 44, and case law 

cited; and for comparison, the ECJ in Albany, cited above, paragraph 59; and the 

Opinion of Advocate General Poiares Maduro in International Transport Workers’ 

Federation and Finnish Seamen’s Union v Viking Line ABP and OÜ Viking Line 

Eesti (“Viking Line”), C-438/05, EU:C:2007:292, point 27).  

41 Yet, to exclude all collective agreements from the reach of competition law would 

go too far. It would create a legal environment where collective agreements 

containing provisions restricting competition could be concluded, without there 

being any judicial review of such restrictions. 

42 According to established case law, the following conditions must each be satisfied 

for a collective agreement to fall outside the scope of competition law: the 

agreement must have been entered into following collective bargaining between 

employers and employees, and it must pursue the objective of improving 

conditions of work and employment (see LO, cited above, paragraphs 49 and 50).  

43 The first requirement, that the agreement must have been entered into after 

collective bargaining between employers and employees, is fulfilled in the present 

case. 

44 With regard to the second requirement, the Court notes that the term “conditions 

of work and employment” must be interpreted broadly (see LO, cited above, 

paragraph 53 and case law cited). It relates to core elements of collective 

agreements, such as wages, working hours and other working conditions. Further 

elements may concern, inter alia, safety, the workplace environment, holidays, 

training and continuing education, and consultation and co-determination between 

workers and management.  

45 In determining whether the second requirement is fulfilled, account must be taken 

of the form and content of the agreement and of its various provisions, and of the 

circumstances under which they were negotiated. The subsequent practice of the 

parties to the agreement may be of importance, as may be the effect, in practice, 

of its provisions. It is not sufficient that the broad objective of a collective 

agreement is recognised as seeking to improve conditions of work and 

employment, as individual provisions may be directed towards other purposes (see 

LO, cited above, paragraph 51).  

46 When examining the collective agreement’s provisions, their aggregate effect must 

be considered. Even if individually the provisions would not lead to any certain 
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resolution of the status of the collective agreement in relation to the applicability 

of Articles 53 and 54 EEA, their aggregate effect may bring the agreement within 

the scope of those Articles (see LO, cited above, paragraph 57). 

47 Clause 3 of the Framework Agreement provides for the establishment of the AO 

in the Port of Drammen, and clause 2(1) is the priority clause for dockworkers 

employed by the AO.  

48 It follows from the request that the aggregate effect of the two clauses is that port 

users bound by the Framework Agreement must engage dockworkers employed 

by the AO to unload or load cargo from or to their ships, unless the AO has decided 

that it has insufficient capacity to take on an assignment. Consequently, these 

provisions appear to benefit workers employed by the AO, in the sense that they 

guarantee the employees of the AO permanent employment and a certain wage.  

49 It follows further from the request that the boycott seeks to protect the effect of 

this system, by compelling Holship to observe the terms of the Framework 

Agreement. As a rule, a trade union’s industrial action is initiated to promote only 

the interests of its members. The Framework Agreement established the AO in the 

Port of Drammen. NTF is a party to that agreement. It follows from the request 

that NTF participates in the management of the AO. It is in NTF’s and the AO’s 

common interest to preserve the market position of the AO. This combination of a 

business objective with NTF’s core tasks as a trade union becomes possible when 

a trade union engages in the management of an undertaking, such as it turns out in 

the present case. In this situation, NTF acts in support of the AO. The boycott must 

therefore also be attributed to the AO, although it was NTF, which notified the 

boycott. 

50 The effects of the priority clause and the creation of the AO appear therefore not 

to be limited to the establishment or improvement of working conditions of the 

workers of the AO and go beyond the core object and elements of collective 

bargaining and its inherent effects on competition (see LO, cited above, paragraph 

55).  

51 Moreover, the Court notes that the AO system in the present case protects only a 

limited group of workers to the detriment of other workers, independently of the 

level of protection granted to those other workers. In particular, boycotts, such as 

the one at issue, detrimentally affect their situation. They are barred from 

performing the unloading and loading services and may even lose their 

employment if their employer affiliates to the Framework Agreement.  

52 Consequently, the collective agreement in the present case appears to differ from 

those at issue in the Albany line of case law and, for the reasons set out above, 

cannot generally be exempted from the scope of the EEA competition rules.  

53 Therefore, the answer to Question A1 must be that the exemption from the EEA 

competition rules applicable to collective agreements does not cover the 

assessment of a priority of engagement rule, such as the one at issue, or the use of 
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a boycott against a port user in order to procure acceptance of a collective 

agreement, when such acceptance entails that the port user must give preference to 

buying unloading and loading services from a separate company, such as the AO, 

in place of using its own employees for the same work. 

Questions A2 and A3  

54 By its second question concerning competition law, the referring court essentially 

asks whether the system under consideration should be assessed under Article 53 

or 54 EEA. By its third question concerning competition law, it asks further 

whether the existence of an identical or corresponding system in other ports must 

be taken into account in the assessment of whether there is an appreciable effect 

on cross-border trade within the EEA. These questions will be assessed together. 

Observations submitted to the Court 

55 Holship contends that the exclusive right to carry out an economic activity 

conferred upon the AO and the workers employed there is contrary to Article 53 

EEA, as this goes beyond the aim of improving working and employment 

conditions. 

56 Furthermore, Holship claims that the imposition of a duty to hire personnel 

regardless of actual need constitutes an abuse of a dominant position contrary to 

Article 54 EEA, in the sense that payment is demanded for services that have not 

been requested and are not required. 

57 ESA argues in relation to Article 53 EEA that NTF does not constitute an 

undertaking within the meaning of the EEA competition rules. Furthermore, 

although the AO is an undertaking, it is not a party to the Framework Agreement 

and therefore not a party to an agreement for the purposes of Article 53 EEA. 

Hence, for there to be a breach, there would have to be another party to the 

Framework Agreement constituting an undertaking within the meaning of the 

provision. Alternatively, ESA suggests that the referring court could examine 

whether the decision by NHO and the Norwegian Logistics and Freight 

Association to conclude the Framework Agreement falls within the scope of 

Article 53 EEA as a decision by an association of undertakings. Should the 

Framework Agreement fall under Article 53 EEA, ESA contends that, in any 

event, a breach is unlikely given that there is no explicit basis in the Framework 

Agreement for boycotting third parties and that the employee side alone initiated 

the boycott in question.  

58 In relation to Article 54 EEA, ESA submits that it is for the Supreme Court to 

determine whether the AO as an undertaking holds a dominant position on the 

relevant market, which – in ESA’s view – is the provision of stevedoring services 

in Drammen. In this respect, ESA refers to the ECJ’s judgment in Merci (C-179/90, 

EU:C:1991:464), which held that even a market limited to a single port can 

constitute a substantial part of the internal market. ESA also cites the ECJ’s 

judgment in Crespelle (C-323/93, EU:C:1994:368), which held that there may be 
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an EU interest in a situation that involves a network of undertakings enjoying 

dominance in markets, which together may constitute a substantial part of the 

territory covered by the internal market. ESA submits that, by analogy, it must 

amount to an abuse for an undertaking in a dominant position to initiate or employ 

a boycott against a purchaser in order to compel the purchaser to accept a priority 

clause. Reference is made to the ECJ’s judgment in Hoffmann-La Roche (102/77, 

EU:C:1978:108). Therefore, the referring court should consider whether the AO 

initiated the boycott or was involved in its preparation. 

59 Finally, ESA considers there to be sufficient evidence to conclude that the priority 

clause may affect trade between EEA States, not least because of the fact that it 

covers the 13 largest ports in Norway and applies to all ships of 50 tonnes dwt and 

more sailing between one of those ports and a port in another EEA State. 

60 The Commission notes that Articles 53 and 54 EEA apply only to undertakings. 

Neither the dockworkers themselves nor NTF qualify as an undertaking. However, 

in the Commission’s view, the AO constitutes an undertaking. 

61 With regard to the cartel prohibition laid down in Article 53 EEA, the Commission 

contends that it must be examined whether the AOs in various Norwegian ports 

are actual or potential competitors. In the Commission’s view, this cannot be the 

case as it would generate disproportionate additional costs for an AO established 

in one port to provide registered dockworkers to ship calls in another port. Thus, 

for the assessment of the priority clause, the relevant geographic market is local. 

62 As regards Article 54 EEA, the Commission argues that it is unnecessary to 

determine whether the Port of Drammen is in itself a substantial part of the territory 

covered by the EEA Agreement. This is because the priority clause that applies in 

all major ports in Norway should be considered cumulatively to cover a substantial 

part of the internal market. The Commission considers the conduct of the AO to 

constitute an abuse in that it seeks to force a customer to take its services although 

the customer does not want or need them. Moreover, the behaviour of the AO 

cannot be justified and, in any case, goes beyond what is necessary to protect the 

rights of employees.  

63 Like ESA, the Commission submits that, even if the Port of Drammen is 

considered too small to be of importance for trade between EEA States, the 

cumulative impact of the priority clause applying in all major ports in Norway in 

accordance with the Framework Agreement still leads to the conclusion that trade 

between EEA States may be affected. 

64 NTF, with reference to the judgments in Albany (cited above) and Becu and Others 

(C-22/98, EU:C:1999:419), argues that neither itself, nor the employers 

represented by NHO, can be regarded as undertakings. Therefore, the present case 

does not give rise to an agreement between undertakings for the purposes of Article 

53 EEA. Furthermore, NTF claims that, whether or not the AO can be regarded as 

an undertaking, it cannot be held that any form of concerted practice exists. 
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65 With respect to Article 54 EEA, NTF contends that the AO cannot be regarded as 

an undertaking. In the view of NTF, the AO is rather to be regarded as an 

administrative body for what is characterised as a “pool agreement”. The priority 

clause has been granted to the individual dockworkers and not to the AO. NTF 

claims that although the workers are formally employed with the AO, they are 

subject to the port user’s instructions in the same way as if they were employed by 

the user. Finally, NTF argues that the AO cannot be described as abusing a 

dominant position since its activity is the hiring out of dockworkers and not the 

provision of dock work services. Therefore, the AO does not, in the view of NTF, 

offer unloading and loading services in the Port of Drammen and consequently 

does not operate on the market for unloading and loading services. Furthermore, 

NTF observes that the collective agreement system in Norwegian ports does not 

establish a monopoly, but only a priority clause, which means that the labour 

capacity is not restricted, as port users are free to use other labour where demand 

cannot be met by the AO. 

66 NTF adds that the third question concerning competition law must be answered in 

the affirmative, provided that the other conditions are met. 

Findings of the Court 

Notion of an undertaking 

67 The application of Articles 53 and 54 EEA requires that the actors involved are 

undertakings.  

68 Under the EEA competition rules, the concept of an undertaking encompasses 

every entity engaged in economic activity, regardless of its legal status and the way 

in which it is financed (see Article 1 of Protocol 22 to the EEA Agreement, and 

LO, cited above, paragraph 62). 

69 Any activity consisting of offering goods or services in a given market is an 

“economic activity” (see, in particular, Joined Cases E-4/10, E-6/10 and E-7/10 

REASSUR and Swisscom v ESA [2011] EFTA Ct. Rep. 16, paragraph 54).  

70 In the present case, the relevant activity under consideration is the offering and 

performance of stevedore work by the AO, a legal person sui generis. The referring 

court must assess, in light of the system established under the Framework 

Agreement, whether this activity is attributable to the AO. 

71 The stevedore services offered and provided by the AO are an economic activity 

as this involves offering a service on a market. The customers in this market are 

all undertakings requiring stevedore work at the Port of Drammen, whether or not 

they are bound by the Framework Agreement. The AO competes with other actual 

or potential market players who offer such stevedore services. Furthermore, the 

fact that the AO is organised as a non-profit entity is of no relevance in the 

assessment whether the AO is to be considered an undertaking (compare the ECJ 

in Ambulanz Glöckner, C-475/99, EU:C:2001:577, paragraphs 19 to 22). 
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72 Accordingly, an entity such as the AO will constitute an undertaking within the 

meaning of Articles 53 and 54 EEA provided that the conditions which the Court 

has set out above are fulfilled. It is for the referring court to assess whether that is 

the case in the present proceedings.  

73 For the sake of order, the Court recalls that a trade union is normally not considered 

an undertaking when it acts as an agent of its members and is solely an executive 

organ of an agreement between its members (compare the ECJ in Becu and Others, 

cited above, paragraph 28). However, a trade union will be considered an 

undertaking with respect to activities where it is acting in its own right, 

independent to a certain extent of the will of its members, and not merely operating 

as an executive organ of an agreement between its members (compare the Opinion 

of Advocate General Jacobs in Albany, C-67/96, EU:C:1999:28, points 222 and 

224). With regard to trade union activities a two-stage approach is therefore 

necessary. It must be asked, first, whether a certain activity is attributable to the 

trade union itself and, if so, second, whether that activity is of an economic nature. 

Effect on trade between EEA States   

74 Article 53 EEA prohibits certain agreements between undertakings “which may 

affect trade between Contracting Parties”. Similarly, Article 54 EEA prohibits the 

abuse by an undertaking of a dominant position “in so far as it may affect trade 

between Contracting Parties”. The concept of an agreement or an abuse of a 

dominant position which “may affect trade between Contracting Parties” is 

intended to define the boundary between the areas covered respectively by EEA 

law and national law. It is only to the extent to which the agreement or the abuse 

may affect trade between EEA States that the deterioration in competition it causes 

falls under the prohibition laid down in Articles 53 or Article 54 EEA (compare 

the ECJ in Consten and Grundig v Commission, Joined Cases 56/64 and 58/64 

EU:C:1966:41).  

75 It is sufficient for the purposes of Articles 53 and 54 EEA that trade between EEA 

States “may” be affected. For this condition to be fulfilled, it must be possible to 

foresee with a sufficient degree of probability, on the basis of a set of objective 

factors of law or of fact, that the practices under consideration may have an 

influence, direct or indirect, actual or potential, on the pattern of trade between 

EEA States (compare the ECJ in Ambulanz Glöckner, cited above, paragraphs 48 

and 49).  

76 Moreover, Articles 53 and 54 EEA apply only to agreements and abuses of a 

dominant position whose effect on trade between EEA States may be appreciable. 

In that assessment, account must be taken of the position and the importance of the 

parties on the market for the goods or the services concerned. However, an 

agreement or an abuse of a dominant position confined to the territory of an EEA 

State, or to part of that territory, is capable of appreciably affecting trade between 

EEA States. 
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77 Whether the requirement is fulfilled in the present case, is an issue for the referring 

court to determine on the basis of all the facts before it. As mentioned above, 

indirect and potential effects on trade are to be taken into account alongside direct 

and actual effects. In particular, regard may be given to foreseeable market 

developments.  

Article 54 EEA 

78 As part of the assessment under Article 54 EEA the relevant market needs to be 

defined.   

79 First, the referring court has to determine the relevant product market (compare 

the ECJ in Raso and Others, C-163/96, EU:C:1998:54, paragraph 54). That market 

comprises all products that are regarded as interchangeable or substitutable by the 

consumer by reason of the products’ characteristics, prices and intended use. 

Depending on the circumstances, supply-side substitutability must also be taken 

into account (see Case E-7/01 Hegelstad and Others [2002] EFTA Ct. Rep. 310, 

paragraph 29).  

80 Second, the referring court must consider the geographical scope of the market. 

The relevant area is the area in which the undertakings concerned are involved in 

the supply and demand of products and in which the conditions of competition are 

sufficiently homogeneous, and it can be distinguished from neighbouring areas 

because the conditions of competition are appreciably different (see Hegelstad and 

Others, cited above, paragraph 30). 

81 In the present case, the referring court must assess whether the relevant market is 

limited geographically to the Port of Drammen. However, the possibility that the 

relevant market includes other ports cannot be ruled out. Therefore, the national 

court must also consider in its assessment and determination of the geographical 

scope of the market whether the AO’s potential customers include undertakings 

who currently use other ports for their unloading and loading needs. 

82 The referring court must then assess whether the AO holds a dominant position on 

the relevant market. A dominant position relates to the economic strength enjoyed 

by an undertaking. That economic strength enables it to prevent effective 

competition being maintained on the relevant market by giving it the power to 

behave to an appreciable extent independently of its competitors, customers and 

ultimately of its consumers (compare the ECJ in United Brands, 27/76, 

EU:C:1978:22, paragraph 65). 

83 A market share of 50% or more is in itself, save in exceptional circumstances, 

evidence of the existence of a dominant position (compare the ECJ in AKZO 

Chemie v Commission, C-62/86, EU:C:1991:286, paragraph 60).  

84 It follows from the information before the Court that the majority of undertakings 

operating in the Port of Drammen are members of NHO, and are covered by the 

Framework Agreement. The referring court must assess whether this fact, taken 
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together with other facts of the case, leads to a dominant position of the AO in the 

market in question. 

85 If the referring court comes to the conclusion that the AO holds a dominant 

position, it must assess further whether that position covers a “substantial part” of 

the EEA territory, as required by Article 54 EEA (compare the ECJ in Ambulanz 

Glöckner, cited above, paragraph 38). In that respect, one port may be regarded as 

a substantial part of the EEA, depending on the volume of traffic in that port and 

its importance in relation to maritime import and export operations as a whole in 

the EEA (compare the ECJ in GT-Link, C-242/95, EU:C:1997:376, paragraph 37, 

and case law cited).  

86 If the Port of Drammen is considered not to cover a substantial part of the EEA, 

the referring court would have to assess the extent to which comparable AO 

systems exist in other ports. In the case at hand, it appears that on the basis of the 

Framework Agreement a series of AOs linked by that agreement were established 

in the largest ports of Norway. Thus, when assessing whether a substantial part of 

the EEA territory is covered, due account may be taken of the system established 

by the Framework Agreement.  

87 The notion of abuse of a dominant position is a legal notion that must be examined 

in the light of economic considerations (see Cases E-4/05 HOB-vín [2006] EFTA 

Ct. Rep. 4, paragraph 51, and E-15/10 Posten Norge v ESA [2012] EFTA Ct. Rep. 

246, paragraph 126). Moreover, Article 54 EEA must be interpreted as referring 

not only to practices which may cause damage to consumers directly, but also to 

those which are detrimental to them through their impact on competition.  

88 Article 54 EEA does not prohibit an undertaking from acquiring, on its own merits, 

a dominant position in a market. However, an undertaking which holds a dominant 

position has a special responsibility not to allow its conduct to impair genuine 

undistorted competition in the EEA internal market (see Posten Norge v ESA, cited 

above, paragraph 127). 

89 The concept of abuse of a dominant position, prohibited by Article 54 EEA, is an 

objective concept relating to the conduct of a dominant undertaking which, on a 

market where the degree of competition is already weakened precisely because of 

the presence of the undertaking concerned, through recourse to methods different 

from those governing normal competition in goods or services on the basis of the 

transactions of commercial operators, has the effect of hindering the maintenance 

of the degree of competition still existing in the market or the growth of that 

competition (see Posten Norge v ESA, cited above, paragraph 130). 

90 The referring court needs to assess different types of abuse that may exist in the 

present case: in particular, first, where an undertaking enjoying a dominant 

position obliges purchasers to obtain all or most of their requirements from that 

undertaking, it will be abusing its dominant position (compare the ECJ in 

Hoffmann-La Roche & Co. v Commission, 85/76, EU:C:1979:36, paragraph 89). 
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As the Court held above, the boycott and the Framework Agreement, of which the 

boycott seeks to procure acceptance, appear inextricably linked.  

91 Second, it constitutes abuse to charge disproportionate prices or to grant price 

reductions to certain consumers and to offset such reductions by an increase in the 

charges to others (compare the ECJ in Merci, cited above, paragraphs 19 and 20). 

92 As for charging disproportionate prices, it follows from the information before the 

Court that if Holship were to affiliate to the Framework Agreement, it would be 

subject to the pay rates fixed by the AO for using dockworkers in the Port of 

Drammen.  

93 Third, the priority clause may reduce incentives for the AO to employ modern 

technology. Were this the case, it could imply higher costs for stevedore services 

in the Port of Drammen.  

94 The referring court must determine on the basis of a full assessment of the facts, 

whether the AO abused a dominant position on the relevant market in breach of 

Article 54 EEA.  

95 If abuse of a dominant position exists, it is open to a dominant undertaking to 

provide justification for conduct otherwise caught by the prohibition under Article 

54 EEA. 

96 An undertaking may demonstrate, for that purpose, either that its conduct is 

objectively necessary, or that the exclusionary effect produced may be 

counterbalanced, outweighed even, by advantages in terms of efficiency that also 

benefit consumers (see, for comparison, the ECJ in Post Danmark, C-209/10, 

EU:C:2012:172, paragraph 41, and case law cited). In the present case, it appears 

difficult to conclude that the conduct of the AO was objectively necessary, or that 

the exclusionary effect produced can be counterbalanced or outweighed by 

advantages or efficiencies.  

97 Finally, the Court notes for the sake of completeness that, contrary to the claim 

made in NTF’s pleadings, the AO cannot rely upon Article 59(2) EEA, since it 

appears from the file that the AO cannot be considered an undertaking entrusted 

with the operation of services of general economic interest. It suffices to recall in 

that regard that the AO has the possibility to decline requests to use their services. 

Article 53 EEA 

98 As regards the application of Article 53 EEA to the system in the present case, the 

referring court must assess whether the 13 AOs are parties to an agreement or 

whether there is any concerted practice between them.  

99 The information before the Court is not sufficient in order to give guidance on 

whether there is an agreement between the AOs themselves or a concerted practice 

that needs to be assessed under Article 53 EEA.  
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100 The answer to the second competition law question is therefore that Articles 53 

and 54 EEA may apply separately or jointly to the system under consideration. The 

answer to the third competition law question is that, should a port, such as the one 

at issue, not be regarded as a substantial part of the EEA territory, identical or 

corresponding AO systems, which may exist in other ports, must be taken into 

account in order to determine whether a dominant position covers the territory of 

the EEA Agreement or of a substantial part of it. 

Questions B1 to B3 

101 By the fourth to six question, the referring court essentially seeks guidance on 

whether it constitutes a restriction on the freedom of establishment pursuant to 

Article 31 EEA when a trade union uses a boycott against a company in order to 

procure acceptance of a collective agreement, when the collective agreement 

entails that the company must give preference to buying unloading and loading 

services from an administrative office in place of using its own employees. The 

referring court further seeks clarification on whether specific circumstances are 

relevant for the existence of a restriction and, if a restriction exists, whether it may 

be lawful. It is appropriate to assess these questions together.  

Observations submitted to the Court 

102 Holship, ESA and the Commission submit that the boycott at issue entails a 

restriction on the freedom of establishment under Article 31 EEA. 

103 Upon a question from the bench, the Commission put forward arguments at the 

oral hearing on the basis of the judgment of the European Court of Human Rights 

(“ECtHR”) in Sørensen and Rasmussen v Denmark [2008] 46 EHRR 29. In that 

case, the ECtHR held that a closed shop arrangement, whereby a specific 

employment was contingent on the workers joining a trade union with which the 

employer had a special relationship, infringed Article 11 of the European 

Convention on Human Rights (“ECHR”).  

104 The Commission contends that, with regard to the negative freedom of association, 

employers such as Holship are in an analogous position to the applicants in 

Rasmussen in so far as the priority clause means that they are not permitted to 

provide a service unless they agree to a collective agreement, which they were not 

involved in negotiating. Moreover, a collective agreement that restricts the 

freedom of establishment cannot be justified by reason of the protection of workers 

where, in reality, that agreement amounts to a closed shop arrangement.  

105 ESA and the Commission submit further that the restriction imposed on the 

freedom of establishment cannot be justified by any overriding reason of public 

interest and that the boycott is disproportionate. Furthermore, there is no de 

minimis rule applying to the freedom of establishment and it is thus irrelevant 

whether the collective action in question has only little restrictive effect. 
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106 NTF argues that the priority clause must be respected whether the undertaking 

needing unloading and loading services is based in Norway or a different country 

and that Holship is not prevented from gaining access to the market. Therefore, 

NTF argues that there is no restriction on the freedom of establishment. NTF 

further maintains that an undertaking’s conclusion of a collective agreement 

covering a different group of workers does not constitute a recognised restriction 

on the right of other workers to demand a collective agreement or to pursue such 

a demand through industrial action. Finally, it contends that, as the AO is a non-

profit undertaking, it falls outside the scope of Article 34 EEA.  

107 The Norwegian Government contends that it is for the national court to determine 

whether the use of a boycott in the present case constitutes a restriction on the 

freedom of establishment within the meaning of Article 31 EEA. The right to take 

collective action for the protection of workers is a legitimate interest which, in 

principle, justifies a restriction of one of the fundamental freedoms guaranteed by 

the EEA Agreement. 

Findings of the Court 

108 If EEA competition law is found not to be applicable with regard to an agreement 

or an activity, the rules on free movement may still apply, as the two sets of 

provisions are based on different conditions (compare, to that effect, the ECJ in 

Viking Line, C-438/05, EU:C:2007:772, paragraph 53). 

109 According to settled case law, the right of establishment is intended to enable an 

EEA national to participate, on a stable and continuous basis, in the economic life 

of an EEA State other than his State of origin and to profit from that participation, 

thus contributing to the economic well-being of the EEA (see, to this effect, Joined 

Cases E-3/13 and E-20/13 Olsen and Others [2014] EFTA Ct. Rep. 400, paragraph 

94).  

110 The freedom of establishment under Article 34 EEA entails the right for 

companies, formed in accordance with the law of an EEA State and having their 

registered office, central administration or principal place of business within the 

EEA, to pursue their activities in another EEA State through a subsidiary 

established there (compare Case E-15/11 Arcade Drilling [2012] EFTA Ct. Rep. 

676, paragraph 58).  

111 According to the facts presented to the Court, Holship, founded in 1996 and wholly 

owned by a Danish company, is established on a stable and continuous basis in 

Norway and may rely on the provisions on freedom of establishment.  

112 The Court recalls that the provisions on the fundamental freedoms also extend to 

rules of any nature aimed at regulating in a collective manner gainful employment, 

self-employment and the provision of services (compare the ECJ in Viking Line, 

cited above, paragraph 33 and case law cited).  
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113 Working conditions in the different EEA States may be governed by provisions 

laid down by law or regulation, or by collective agreements and other acts 

concluded or adopted by private persons. Consequently, there would be a risk of 

creating inequality in the application of the prohibitions set out in the fundamental 

freedoms if their scope were limited to acts of a public authority (compare the ECJ 

in Viking Line, cited above, paragraph 34 and case law cited). 

114 In the present proceedings, the organisation of collective action by trade unions 

must be regarded as covered by the legal autonomy, which those organisations 

enjoy pursuant to the trade union rights accorded to them by national and other 

sources of law. Collective action, which may be the trade unions’ last resort to 

ensure the success of their claim to regulate work, must be considered inextricably 

linked to the collective agreement the conclusion of which is sought in the case at 

hand (compare the ECJ in Viking Line, cited above, paragraphs 35 and 36). 

Existence of a restriction 

115 Article 31 EEA prohibits all restrictions on the freedom of establishment within 

the EEA. Measures liable to hinder or make less attractive the exercise of 

fundamental freedoms guaranteed by the EEA Agreement, albeit applicable 

without discrimination on grounds of nationality, are an encroachment upon these 

freedoms requiring justification (compare Case E-2/06 ESA v Norway [2007] 

EFTA Ct. Rep. 164, paragraph 64, and Case E-9/11 ESA v Norway [2012] EFTA 

Ct. Rep. 442, paragraph 82).   

116 With regard to question B2 it is important to recall that a restriction on the right of 

establishment is prohibited by Article 31 EEA, even if it is of limited scope or 

minor importance. No form of de minimis rule exists in that regard. It is thus of no 

significance for the assessment whether a restriction on the freedom of 

establishment exists if the company’s need for unloading and loading services 

proved to be very limited and/or sporadic.  

117 In the present case, a boycott aiming at protecting the priority clause is at issue. 

According to the referring court, the boycott is intended to compel Holship to 

affiliate to the Framework Agreement, as a result of which Holship would be 

obliged to resort by way of priority to the dockworkers engaged by the AO in order 

to carry out unloading and loading operations. As the Court held above, the boycott 

and the Framework Agreement, of which the boycott seeks to procure acceptance, 

appear inextricably linked.  

118 Under the Framework Agreement, Holship would be bound by the priority clause, 

as administered by the AO, which employs all permanently employed 

dockworkers in the Port of Drammen. The AO would decide whether it has the 

capacity to take on an assignment or whether Holship is allowed to use its own 

employees. Although Holship would not be obliged to participate in the AO or 

provide it with funds, it would be obliged to pay the fees for the unloading and 

loading assignments that are carried out by AO’s employees.  
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119 As has been submitted by ESA and the Commission, it appears that Holship may 

even encounter additional costs, since it may need to maintain resources to carry 

out unloading and loading operations itself if the AO declines an assignment for 

unloading and loading operations.  

120 In light of the preceding considerations, the Court holds that a boycott such as the 

one at issue, aimed at procuring acceptance of a collective agreement providing 

for a system which includes a priority clause, is likely to discourage or even 

prevent the establishment of companies from other EEA States and thereby 

constitutes a restriction on the freedom of establishment under Article 31 EEA.  

Justification  

121 It is settled case law that restrictions on the freedom of establishment may be 

justified either by Article 33 EEA or, if applicable without discrimination on 

grounds of nationality, by overriding reasons of general interest (compare, for 

example, the ECJ in Commission v Spain, C-576/13, EU:C:2014:2430, paragraph 

47 and case law cited). 

122 Collective bargaining may involve sensitive issues of balancing social policy 

objectives, such as protection of workers, with an effective functioning of the 

market. Collective bargaining and collective action are recognised as fundamental 

rights. The protection of workers has therefore been recognised as an overriding 

reason of general interest that may justify restrictions on the freedom of 

establishment (see Case E-2/11 STX Norway and Others [2012] EFTA Ct. Rep. 4, 

paragraph 81, and compare the ECJ in Commission v Spain, cited above, paragraph 

50 and case law cited). 

123 Fundamental rights form part of the unwritten principles of EEA law. The Court 

has held that the provisions of the ECHR and the judgments of the ECtHR are 

important sources for determining the scope of these fundamental rights (see Case 

E-2/03 Ásgeirsson [2003] EFTA Ct. Rep. 185, paragraph 23). The fundamental 

rights guaranteed in the EEA legal order are applicable in all situations governed 

by EEA law. Where overriding reasons in the public interest are invoked in order 

to justify measures which are liable to obstruct the exercise of the right of 

establishment, such justification, provided for by EEA law, must be interpreted in 

the light of the general principles of EEA law, in particular fundamental rights. 

Thus the national measures in question may fall under the exceptions provided for 

only if they are compatible with fundamental rights (see Olsen and Others, cited 

above, paragraph 226). It is for the referring court to assess whether certain 

overriding reasons in the public interest are compatible with fundamental rights in 

the light of Article 11 ECHR and the case law of the ECtHR (compare, for 

example, the ECtHR in Sørensen and Rasmussen v Denmark, cited above, 

paragraphs 54 and 58).  

124 Whether a restrictive measure aims at protecting workers needs to be answered in 

light of these considerations. When determining the aim pursued by the boycott, 

the national court must therefore take into account the objective pursued by the 
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overall system established through the collective agreement in question. In that 

regard, the boycott cannot be viewed in isolation from the agreement of which it 

seeks to procure acceptance.  

125 The Court notes further that it is not sufficient that a measure of industrial action 

resorts to the legitimate aim of protection of workers in the abstract. It must rather 

be assessed if the measure at issue genuinely aims at the protection of workers. 

The absence of such an assessment may create an environment where the measures 

allegedly taken with reference to the protection of workers primarily seek to 

prevent undertakings from lawfully establishing themselves in other EEA States 

(see, for comparison, AG Poiares Maduro in his Opinion in Viking Line, cited 

above, point 67 et. seq.).  

126 It appears in the present case that the aggregate effects of the priority clause and 

the creation of the AO are not limited to the establishment or improvement of 

working conditions of the workers of the AO and go beyond the core object and 

elements of collective bargaining and its inherent effects on competition. The AO 

system protects only a limited group of workers to the detriment of other workers, 

independently of the level of protection granted to those other workers. In 

particular, boycotts, such as the one at issue, detrimentally affect their situation. 

They are barred from performing the unloading and loading services and may even 

lose their employment if their employer affiliates to the Framework Agreement.  

127 The right to collective action also covers situations where workers take collective 

measures in order to support other workers in their labour disputes with a view to 

promoting their interests in establishing a system of fair conditions of work and 

pay. However, from the information before the Court, there is nothing to suggest 

that some kind of labour dispute between Holship and its employees exists and that 

the boycott imposed aims at improving the working conditions of Holship’s 

employees. The boycott is even to the detriment of Holship’s employees and may 

touch upon fundamental rights of Holship, such as the negative right to freedom 

of association, and possibly that of its employees. Thus, it is of no significance for 

the assessment of the lawfulness of the restriction that Holship applies another 

collective agreement in relation to its own dockworkers. 

128 NTF and the Government of Norway have argued that the priority clause must be 

considered part of the fulfilment of Norway’s obligations under the ILO 

Convention. However, it follows from Protocol 35 to the EEA Agreement that, in 

case of a conflict between national law implementing EEA law and other national 

provisions not implementing EEA law, the EFTA States shall introduce a statutory 

provision to the effect that national law implementing EEA law shall prevail. 

Therefore, a Contracting Party cannot make rights conferred by Article 31 EEA 

subject to the ILO Convention or other international agreements (see, to that effect, 

Case E-1/04 Fokus Bank [2004] EFTA Ct. Rep. 11, paragraph 31).  

129 In the present case, the conflicting provision does not follow from national 

legislation. It is part of a collective agreement. Consequently, EEA law applicable 

in this case must in any event prevail. 
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130 For the sake of completeness, it is recalled that for a restriction to be justified it 

does not simply suffice that it pursues a legitimate aim. A restrictive measure must 

be such as to guarantee the achievement of the intended aim and must not go 

beyond what is necessary in order to achieve that objective. In other words, it must 

not be possible to obtain the same result by less restrictive rules (compare the ECJ 

in Commission v Spain, cited above, paragraph 53 and case law cited). 

131 It is for the referring court to determine, having regard to all the facts and 

circumstances before it and the guidance provided by the Court, whether the 

restrictive measure at issue can be justified. 

IV Costs  

132 The costs incurred by the Norwegian Government, ESA and the Commission, 

which have submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these 

proceedings are a step in the proceedings pending before the national court, any 

decision on costs for the parties to those proceedings is a matter for that court. 
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On those grounds, 

 

THE COURT 

 

in answer to the questions referred to it by the Supreme Court of Norway hereby 

gives the following Advisory Opinion:  

 

1. The exemption from the EEA competition rules that applies to 

collective agreements does not cover the assessment of a priority of 

engagement rule, such as the one at issue, or the use of a boycott 

against a port user in order to procure acceptance of a collective 

agreement, when such acceptance entails that the port user must 

give preference to buying unloading and loading services from a 

separate company, such as the administrative office at issue, in place 

of using its own employees for the same work. 

 

2. Articles 53 and 54 EEA may apply separately or jointly to a system 

such as the one at issue. 

 

3. Should a port, such as the one at issue, not be regarded as a 

substantial part of the EEA territory, identical or corresponding 

administrative office systems, which may exist in other ports, must 

be taken into account in order to determine whether a dominant 

position covers the territory of the EEA Agreement or a substantial 

part of it.   
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4. A boycott such as the one at issue, aimed at procuring acceptance of 

a collective agreement providing for a system which includes a 

priority clause, is likely to discourage or even prevent the 

establishment of companies from other EEA States and thereby 

constitutes a restriction on the freedom of establishment under 

Article 31 EEA.  

 

5. It is of no significance for the assessment whether a restriction exists 

if the company’s need for unloading and loading services proved to 

be very limited and/or sporadic. 

 

6. In a situation such as that in the main proceedings, it is of no 

significance for the assessment of the lawfulness of the restriction 

that the company, upon which the boycott is imposed, applies 

another collective agreement in relation to its own dockworkers.  

 

Carl Baudenbacher   Per Christiansen  Páll Hreinsson  

 

 

 

 

Delivered in open court in Luxembourg on 19 April 2016. 

 

 

 

 

Gunnar Selvik Carl Baudenbacher  

Registrar President  
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(Wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

VERORDENING (EU) 2017/352 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 15 februari 2017 

tot vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke regels 
inzake de financiële transparantie van havens 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 100, lid 2, 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité ( 1 ), 

Gezien het advies van het Comité van de Regio's ( 2 ), 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 3 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Havens moeten volledig in naadloos op elkaar aansluitende vervoers- en logistieke ketens worden geïntegreerd om 
bij te dragen tot groei en een efficiëntere benutting en werking van het trans-Europees vervoersnetwerk en de 
interne markt. Dit vereist moderne havendiensten die bijdragen tot het efficiënt gebruik van havens en een gunstig 
klimaat voor investeringen in havenontwikkelingen in het licht van de huidige en toekomstige eisen op het gebied 
van vervoer en logistiek. 

(2) Havens dragen bij tot het concurrentievermogen van de Europese industrie op de wereldmarkt op lange termijn en 
creëren tegelijk banen in alle kustregio's van de Unie. Voor een aanpak van de uitdagingen in de sector zeevervoer 
en het doeltreffender en duurzamer maken van de vervoers- en logistieke ketens, moeten de maatregelen met 
betrekking tot administratieve vereenvoudiging in de mededeling van de Commissie van 23 mei 2013 met de titel 
„Havens: een motor voor groei” samen met deze verordening ten uitvoer worden gelegd. 

(3) In haar mededeling van 3 oktober 2012 met de titel „Akte voor de interne markt II — Samen voor nieuwe 
groei” herinnerde de Commissie eraan dat de aantrekkingskracht van het zeevervoer afhankelijk is van de beschik
baarheid, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van havendiensten en dat het noodzakelijk is aspecten zoals de 
transparantie van overheidsfinanciering en haventarieven aan te pakken, alsmede de administratieve vereenvoudi
ging in havens, en de beperkingen op het verrichten van diensten in havens te herzien.
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(4) Het faciliteren van de toegang tot de markt voor havendiensten en de invoering van financiële transparantie en 
autonomie van zeehavens zullen de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening aan gebruikers van havens ten 
goede komen en bijdragen tot een gunstiger klimaat voor investeringen in havens, daarmee bijdragend tot lagere 
kosten voor vervoersgebruikers en tot het bevorderen van de korte vaart en een betere afstemming tussen het 
zeevervoer en het spoor, de binnenvaart en het wegvervoer. 

(5) De vereenvoudiging van de douaneprocedures kan aanzienlijke economische voordelen voor zeehavens in termen 
van concurrentievermogen opleveren. Voor het bevorderen van eerlijke mededinging en het terugdringen van 
douaneformaliteiten is het belangrijk dat de bevoegde instanties van de lidstaten kiezen voor een gedegen en 
doeltreffende, risicogebaseerde benadering. In dit verband moet de Commissie er rekening mee houden dat 
passende maatregelen nodig zijn voor het verminderen van de meldingsformaliteiten in zeehavens en het bestrijden 
van oneerlijke mededinging. 

(6) De vaststelling van een duidelijk kader van transparante, billijke en niet-discriminerende financierings- en heffings
regels voor haveninfrastructuur en havendiensten speelt een essentiële rol bij het ervoor zorgen dat de eigen 
commerciële strategie en investeringsplannen van de havens en, waar van toepassing, het algemene nationale 
kader voor het havenbeleid, volledig aan de mededingingsregels voldoen. Met name door transparantie van de 
financiële betrekkingen wordt een eerlijke en doeltreffende controle op staatssteun mogelijk, en marktverstoring 
voorkomen. Daartoe wordt de Commissie in de Raadsconclusies van 5 juni 2014 opgeroepen richtsnoeren inzake 
staatssteun voor zeehavens te bezien, teneinde eerlijke mededinging en een stabiel juridisch kader voor haven
investeringen te waarborgen. 

(7) De overgrote meerderheid van het maritieme handelsverkeer van de Unie loopt via de zeehavens die deel uitmaken 
van het trans-Europees vervoersnetwerk zoals vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees 
Parlement en de Raad ( 1 ). Om het doel van deze verordening op evenredige wijze te verwezenlijken zonder aan 
andere havens onnodige lasten op te leggen, moet deze verordening van toepassing zijn op de zeehavens van het 
trans-Europees vervoersnetwerk, die allemaal een belangrijke rol spelen in het Europese vervoerssysteem, hetzij 
omdat ze meer dan 0,1 % van de totale EU-vracht of het totale aantal passagiers afhandelen, hetzij omdat ze de 
regionale toegankelijkheid van perifere of eilandgebieden verbeteren. Deze verordening moet de lidstaten evenwel 
de mogelijkheid bieden deze verordening al dan niet toe te passen op zeehavens die deel uitmaken van het 
uitgebreide netwerk in de ultraperifere regio's. Ook dienen de lidstaten afwijkingen te kunnen invoeren ter voor
koming van onevenredige administratieve lasten voor zeehavens die deel uitmaken van het uitgebreide netwerk, en 
wier jaarlijks vrachtverkeer de volledige toepassing van deze verordening niet rechtvaardigt. 

(8) Loodsdiensten op volle zee hebben geen rechtstreeks effect op de efficiëntie van havens, aangezien ze niet worden 
gebruikt om havens binnen te varen of te verlaten en moeten derhalve niet in het toepassingsgebied van deze 
verordening worden opgenomen. 

(9) Deze verordening mag in geen geval afbreuk doen aan de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten dat van 
toepassing is op zeehavens, en moet verschillende havenstructuren in de lidstaten mogelijk maken. 

(10) Deze verordening schrijft geen specifiek model voor het beheer van zeehavens voor en doet geenszins afbreuk aan 
de bevoegdheid van de lidstaten om conform het Unierecht niet-economische diensten van algemeen belang te 
leveren. Verschillende havenbeheersmodellen zijn mogelijk, mits het kader voor het verrichten van havendiensten 
en de in deze verordening neergelegde gemeenschappelijke voorschriften inzake financiële transparantie in acht 
worden genomen. 

(11) Overeenkomstig de in de Verdragen neergelegde algemene beginselen dienen aanbieders van havendiensten vrij te 
zijn om hun diensten te verrichten in de zeehavens die onder deze verordening vallen. Het moet evenwel mogelijk 
zijn om het gebruikmaken van deze vrijheid aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. 

(12) Deze verordening mag de havenbeheerder of de bevoegde instantie geen beperkingen opleggen met betrekking tot 
het instellen van een systeem voor het opleggen van heffingen, voor zover de door de exploitanten van vaartuigen 
of eigenaren van vracht betaalde heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur transparant, en vooral gemak
kelijk identificeerbaar, en niet-discriminerend zijn en bijdragen tot het onderhoud en de ontwikkeling van infra
structuur en dienstenfaciliteiten en tot het verrichten van diensten die nodig zijn voor het uitvoeren of faciliteren 
van vervoersactiviteiten binnen het havengebied en op de waterwegen die toegang geven tot de havens die onder 
de bevoegdheid van de havenbeheerder vallen.
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(13) In het belang van een efficiënt, veilig en milieuverantwoord havenbeheer moet de havenbeheerder, of de bevoegde 
instantie, kunnen vereisen dat aanbieders van havendiensten kunnen aantonen dat ze voldoen aan de minimum
eisen om de dienst op passende wijze te verrichten. Deze minimumeisen moeten worden beperkt tot een duidelijk 
omschreven reeks voorwaarden, voor zover deze vereisten transparant, objectief, niet-discriminerend, proportioneel 
en relevant zijn voor het verrichten van de havendienst. Overeenkomstig de algemene doelstellingen van deze 
verordening moeten de minimumeisen bijdragen tot een hoge kwaliteit van havendiensten en mogen zij geen 
marktbelemmeringen opwerpen. 

(14) Het is van belang dat alle aanbieders van havendiensten, op verzoek van de havenbeheerder, kunnen aantonen dat 
zij een minimumaantal vaartuigen aankunnen, door het personeel en de uitrusting die vereist zijn beschikbaar te 
stellen. Zij moeten de toepasselijke bepalingen en regels toepassen, waaronder het toepasselijke arbeidsrecht, de 
relevante collectieve arbeidsovereenkomsten en de kwaliteitseisen van de betrokken haven. 

(15) Bij het bepalen of een aanbieder van havendiensten voldoet aan de betrouwbaarheidseisen, dient de bevoegde 
instantie of de havenbeheerder te overwegen of er dwingende redenen zijn om aan de betrouwbaarheid van de 
aanbieder van havendiensten te twijfelen, zoals veroordelingen of straffen voor ernstige criminele feiten, of ernstige 
overtredingen van het toepasselijke Unierecht en nationale recht. 

(16) De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om de naleving te eisen van verplichtingen op het gebied van sociale 
en arbeidswetgeving voor de exploitatie van havendiensten in de betrokken haven. 

(17) De lidstaten dienen de Commissie op de hoogte te brengen alvorens zij besluiten een vlagvereiste op te leggen voor 
vaartuigen die voornamelijk worden gebruikt voor sleep- of meeractiviteiten. Een dergelijk besluit moet niet- 
discriminerend zijn en moet gebaseerd zijn op transparante en objectieve gronden, en mag geen onevenredige 
marktbelemmeringen opwerpen. 

(18) Indien naleving van minimumeisen is vereist, moet de procedure voor het verlenen van het recht om haven
diensten te verrichten, transparant, objectief, niet-discriminerend en evenredig zijn en de aanbieders van haven
diensten in staat stellen tijdig met het verrichten van hun havendiensten te beginnen. 

(19) Aangezien havens afgebakende geografische gebieden vormen, kan het aantal aanbieders van havendiensten in 
bepaalde gevallen worden beperkt vanwege schaarste van beschikbare ruimte aan land of op de oever, de ken
merken van de haveninfrastructuur of de aard van het havenverkeer, of de noodzaak van het verzekeren van 
veilige, beveiligde of ecologisch duurzame havenactiviteiten. 

(20) Elke beperking van het aantal aanbieders van havendiensten moet met duidelijke en objectieve redenen worden 
omkleed en mag geen onevenredige marktbelemmeringen opwerpen. 

(21) De havenbeheerder of de bevoegde instantie maakt het voornemen bekend om een selectieprocedure te houden 
voor het verrichten van een havendienst, onder andere op het internet en, in voorkomend geval, in het Publicatie
blad van de Europese Unie. Die bekendmaking moet informatie bevatten over de selectieprocedure, de uiterste termijn 
voor het indienen van inschrijvingen, de relevante gunningscriteria en informatie over de toegang tot de docu
menten die nodig zijn om een inschrijving voor te bereiden. 

(22) Met het oog op transparantie en gelijke behandeling moeten wijzigingen van de bepalingen van een overeenkomst 
gedurende de looptijd ervan als een nieuwe gunning van een overeenkomst worden beschouwd indien zij maken 
dat de overeenkomst materieel verschilt van de oorspronkelijke overeenkomst, en derhalve van dien aard zijn dat 
zij het voornemen van de partijen aantonen om opnieuw te onderhandelen over de essentiële voorwaarden van die 
overeenkomst. 

(23) Deze verordening mag geen afbreuk doen aan het recht van de lidstaten om openbaredienstverplichtingen met 
betrekking tot havendiensten op te leggen. 

(24) De Unie heeft een breed scala van zeehavens met verschillende modellen voor de organisatie van havendiensten. 
Eén enkel model opleggen zou dan ook niet gepast zijn. De havenbeheerder, of de bevoegde instantie, moet in 
staat zijn het aantal aanbieders van een bepaalde havendienst te beperken, als dat gerechtvaardigd wordt door één 
of meer omstandigheden.
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(25) In artikel 34 van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) staat dat opdrachten die 
bedoeld zijn om bepaalde soorten activiteiten mogelijk te maken, niet onder die richtlijn vallen indien de lidstaat of 
de aanbestedende instantie kan aantonen dat de activiteit in de lidstaat waar de activiteit wordt uitgevoerd, directe 
concurrentie ondervindt op markten waarvoor de toegang niet beperkt is. De procedure om te bepalen of dit het 
geval is, moet de procedure zijn die wordt omschreven in artikel 35 van Richtlijn 2014/25/EU. Indien derhalve via 
die procedure wordt vastgesteld dat een havensector of subsector, samen met zijn havendiensten, een dergelijke 
directe concurrentie ondervindt, is het passend dat die sector niet wordt onderworpen aan de regels die de toegang 
tot de markt beperken uit hoofde van deze verordening. 

(26) Elk voornemen om het aantal aanbieders van havendiensten te beperken moet, behalve wanneer er een concur
rerende-marktafwijking geldt, vooraf door de havenbeheerder of de bevoegde instantie worden bekendgemaakt en 
volledig worden gemotiveerd om belangstellende partijen de mogelijkheid te bieden om opmerkingen in te dienen. 

(27) Indien de havenbeheerder of de bevoegde instantie zelf of via een juridisch zelfstandige entiteit waarover hij 
rechtstreeks of indirect zeggenschap uitoefent, havendiensten verricht, moeten maatregelen worden genomen 
om belangenconflicten te voorkomen en een billijke en transparante markttoegang tot havendiensten te waarbor
gen wanneer het aantal aanbieders van havendiensten beperkt is. Deze maatregelen kunnen onder meer inhouden 
dat een relevante nationale instantie die onafhankelijk is van de havenbeheerder of van de bevoegde instantie, 
wordt belast met het nemen van een besluit tot beperking van het aantal aanbieders van havendiensten. 

(28) De mogelijkheid die lidstaten blijven behouden om minimumeisen op te leggen en het aantal aanbieders van 
havendiensten te beperken mag hen niet beletten een onbeperkte vrijheid tot het aanbieden van diensten in hun 
havens te waarborgen. 

(29) De procedure voor het selecteren van aanbieders van havendiensten en de resultaten ervan moeten openbaar 
worden gemaakt, niet-discriminerend en transparant zijn en openstaan voor alle belangstellende partijen. 

(30) De toepassing van een openbaredienstverplichting die leidt tot een beperking van het aantal aanbieders van 
havendiensten, kan alleen gerechtvaardigd worden om redenen van openbaar belang, te weten om de toeganke
lijkheid van de havendienst voor alle gebruikers te waarborgen, evenals de beschikbaarheid van de havendienst 
gedurende het hele jaar, de betaalbaarheid van de havendienst voor een bepaalde categorie gebruikers, de veiligheid, 
beveiliging of ecologische duurzaamheid van havenactiviteiten en de territoriale samenhang. 

(31) Hoewel openbaredienstverplichtingen worden vastgesteld en opgelegd door nationale autoriteiten, mag een bij het 
Unierecht of het nationale recht ingestelde algemene verplichting voor een haven om zonder discriminatie of 
belemmering elk vaartuig dat fysiek in staat is binnen te komen en af te meren, te aanvaarden, voor de toepassing 
van deze verordening niet als openbaredienstverplichting worden opgevat. 

(32) Deze verordening ontneemt de bevoegde instanties niet de mogelijkheid compensatie te verlenen voor activiteiten 
ter uitvoering van de openbaredienstverplichtingen, mits bij deze compensatie de toepasselijke staatssteunregels in 
acht worden genomen. Wanneer de openbaredienstverplichtingen als diensten van algemeen economisch belang 
worden beschouwd, moet worden voldaan aan Besluit 2012/21/EU van de Commissie ( 2 ) en Verordening (EU) 
nr. 360/2012 van de Commissie ( 3 ) alsook aan de mededeling van de Commissie van 11 januari 2012 getiteld 
„EU-kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst”. 

(33) Wanneer er meerdere aanbieders van havendiensten zijn, mogen de havenbeheerder of de bevoegde instantie niet 
discrimineren tussen aanbieders van havendiensten, en in het bijzonder niet ten gunste van een onderneming of 
instantie waarin de havenbeheerder of de bevoegde instantie zelf een belang heeft.
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(34) De havenbeheerder of de bevoegde instantie moet de keuze hebben zelf havendiensten te verrichten of een interne 
exploitant rechtstreeks met het verrichten van deze diensten te belasten. Wanneer er een beperking bestaat van het 
aantal aanbieders van havendiensten, moet het verrichten van havendiensten door de interne exploitanten worden 
beperkt tot uitsluitend de haven of havens waarvoor deze interne exploitanten zijn aangewezen, behalve wanneer 
er een concurrerendemarktafwijking geldt. 

(35) De lidstaten dienen de bevoegdheid te behouden een adequate sociale bescherming te waarborgen voor het 
personeel van ondernemingen die havendiensten verrichten. Deze verordening dient de toepassing van de sociale 
en arbeidsregelgeving van de lidstaten onverlet te laten. Het is zinvol te verduidelijken dat, in gevallen waarin 
Richtlijn 2001/23/EG van de Raad ( 1 ) niet van toepassing is, wanneer de sluiting van een havendienstovereenkomst 
leidt tot een verandering van aanbieder van havendiensten, de havenbeheerder of de bevoegde instantie niettemin 
moet kunnen verlangen dat de rechten en verplichtingen van de gevestigde aanbieder van havendiensten die 
voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding die op de datum van die verandering bestaat, 
aan de nieuw aangewezen aanbieder van havendiensten worden overgedragen. 

(36) Wanneer de maatregelen waarin deze verordening voorziet de verwerking van persoonsgegevens meebrengen, 
dient deze verwerking te geschieden overeenkomstig het toepasselijke Unierecht, en met name Verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ). 

(37) In een complexe en competitieve sector als de havendiensten zijn initiële opleiding en bijscholing van personeel 
cruciaal om de kwaliteit van diensten te waarborgen en om de gezondheid en veiligheid van havenwerkers te 
beschermen. De lidstaten dienen er derhalve voor te zorgen dat aanbieders van havendiensten hun personeelsleden 
passende opleiding bieden. 

(38) In veel havens wordt de markttoegang voor aanbieders van vrachtafhandelings- en passagiersdiensten verleend 
door middel van de gunning van openbare opdrachten. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bevestigd 
dat de bevoegde instanties bij het gunnen van dergelijke opdrachten de beginselen van transparantie en non- 
discriminatie dienen na te leven. Omdat hoofdstuk II van deze verordening niet mag worden toegepast op 
vrachtafhandeling en passagiersdiensten, moeten de lidstaten de vrijheid houden om te beslissen of zij de regels 
van hoofdstuk II op deze twee diensten toepassen, of vasthouden aan hun bestaande nationale recht inzake 
markttoegang tot vrachtafhandelings- en passagiersdiensten onder inachtneming van de voornaamste beginselen 
uit de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

(39) Krachtens Resolutie A.960 van de Internationale Maritieme Organisatie zijn voor elk loodsgebied uiterst gespeci
aliseerde ervaring en plaatselijke kennis vereist van de kant van de loods. Bovendien zijn loodsdiensten doorgaans 
verplicht en worden zij vaak door de lidstaten zelf georganiseerd of verricht. Voorts wordt in Richtlijn 2009/16/EG 
van het Europees Parlement en de Raad ( 3 ) aan de loodsen een rol toegekend bij het rapporteren aan de bevoegde 
instanties van klaarblijkelijke anomalieën die de veilige vaart van het vaartuig in gevaar kunnen brengen of het 
mariene milieu kunnen bedreigen of beschadigen. Daarnaast is het van belang dat alle lidstaten, voor zover de 
veiligheid dit toelaat, het gebruik van ontheffingsbewijzen inzake loodsdiensten, of soortgelijke mechanismen, 
aanmoedigen om de efficiëntie in havens te verbeteren, en in het bijzonder om de korte vaart te bevorderen. 
Ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten tussen dergelijke functies van openbaar belang en commerciële 
overwegingen, mag hoofdstuk II van deze verordening niet worden toegepast op loodsdiensten. Het moet de 
lidstaten echter vrijstaan te besluiten om hoofdstuk II toe te passen op loodsdiensten. Indien zij besluiten dit te 
doen, moet de Commissie daarvan in kennis worden gesteld, met het oog op de verspreiding van relevante 
informatie. 

(40) Onverminderd de mededingingsregels van de Unie mag deze verordening geen afbreuk doen aan het recht van 
lidstaten, waar van toepassing, om regels inzake heffingen vast te stellen teneinde de overbelasting van haven
diensten te voorkomen wanneer de marktsituatie voor havendiensten effectieve mededinging onmogelijk maakt.
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(41) De financiële betrekkingen tussen zeehavens die publieke middelen ontvangen en aanbieders van havendiensten 
enerzijds en overheden anderzijds moeten transparant worden gemaakt om gelijke concurrentievoorwaarden te 
creëren en marktverstoringen te voorkomen. In dit verband moet deze verordening de beginselen van transparantie 
van financiële betrekkingen, zoals omschreven in Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie ( 1 ) uitbreiden naar 
andere categorieën van adressaten, waarbij het toepassingsgebied van die richtlijn onverlet wordt gelaten. 

(42) Regels inzake de transparantie van financiële betrekkingen moeten in deze verordening worden opgenomen om 
oneerlijke mededinging tussen havens in de Unie te voorkomen, met name omdat de havens van het trans- 
Europees vervoersnet in aanmerking komen voor financiële bijstand van de Unie in het kader van de financierings
faciliteit voor Europese verbindingen vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement 
en de Raad ( 2 ). 

(43) Teneinde een gelijk speelveld en transparantie inzake de toekenning en de besteding van overheidsmiddelen te 
creëren en marktverstoringen te voorkomen, moeten havenbeheerders die publieke middelen ontvangen en tevens 
als dienstverlener optreden verplicht worden gescheiden boekhoudingen te voeren voor met overheidsmiddelen 
betaalde activiteiten die zij uitvoeren als havenbeheerder enerzijds en voor de activiteiten die zij uitvoeren op 
concurrerende basis anderzijds. In ieder geval moet de naleving van staatssteunregels worden verzekerd. 

(44) Om transparantie te garanderen moet, wanneer een haven of een andere entiteit baggerwerkzaamheden voorziet in 
een havengebied, de boekhouding die het baggeren betreft gescheiden worden van de boekhouding van andere 
activiteiten. 

(45) Onverminderd het recht van de Unie en de prerogatieven van de Commissie is het van belang dat de Commissie 
tijdig en in overleg met alle belangstellende partijen aangeeft welke overheidsinvesteringen in haveninfrastructuur 
onder Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie ( 3 ) (algemene groepsvrijstellingsverordening), en welke 
infrastructuren niet onder het toepassingsgebied van staatssteunregels vallen, rekening houdend met de niet-eco
nomische aard van bepaalde infrastructuren, waaronder toegangs- en defensie-infrastructuur, mits zij toegankelijk 
zijn voor alle potentiële gebruikers op gelijke en niet-discriminerende voorwaarden. 

(46) Heffingen op havendiensten die worden toegepast door aanbieders van havendiensten waarvoor openbaredienst
verplichtingen gelden en de heffingen voor loodsdiensten die niet aan daadwerkelijke mededinging zijn bloot
gesteld, kunnen een groter risico op prijsmisbruik meebrengen wanneer er een monopolie bestaat. Voor die 
diensten moeten regelingen worden vastgesteld die waarborgen dat de heffingen op transparante, objectieve en 
niet-discriminerende wijze worden bepaald en in verhouding staan tot de kosten van de aangeboden dienst. 

(47) Om efficiënt te zijn moeten de heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur van elke afzonderlijke haven op 
transparante wijze worden bepaald in overeenstemming met de eigen commerciële strategie en investeringsplannen 
van de haven en, in voorkomend geval, met de algemene voorschriften vervat in het kader van het algemeen 
havenbeleid van de betrokken lidstaat. 

(48) Deze verordening mag geen afbreuk doen aan de rechten, waar van toepassing, van de havens en hun klanten om 
vertrouwelijke handelskortingen overeen te komen. Deze verordening heeft niet ten doel het openbaar maken van 
dergelijke kortingen aan het publiek of derde partijen verplicht te stellen. De havenbeheerder of de bevoegde 
instantie dient evenwel, voordat prijsdifferentiatie toegepast wordt, ten minste de standaardheffingen te publiceren. 

(49) Differentiatie van de heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur moet worden toegestaan om de korte vaart 
te bevorderen en vaartuigen aan te trekken waarvan de milieuprestaties, de energie-efficiëntie of de koolstofeffi
ciëntie van de vervoersactiviteiten, in het bijzonder van de offshore- of onshorezeevervoersactiviteiten, beter zijn 
dan het gemiddelde. Dat moet bijdragen tot de verwezenlijking van de milieu- en klimaatbeleidsdoelstellingen en 
de duurzame ontwikkeling van de haven en de omgeving, met name door de ecologische voetafdruk van de 
vaartuigen die de haven aandoen en er blijven liggen te helpen verkleinen.
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(50) Afhankelijk van de economische strategie, het beleid inzake ruimtelijke ordening of de commerciële praktijken van 
de haven en, waar van toepassing, het algemeen havenbeleid van de betrokken lidstaat, kan de differentiatie van de 
heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur leiden tot een nultarief voor bepaalde categorieën gebruikers. 
Dergelijke categorieën gebruikers kunnen onder andere hospitaalschepen, vaartuigen die deelnemen aan weten
schappelijke, culturele of humanitaire missies, sleepboten en havenuitrusting voor drijvende diensten omvatten. 

(51) De Commissie dient in samenwerking met de lidstaten richtsnoeren inzake gemeenschappelijke classificatiecriteria 
voor vaartuigen op te stellen met het oog op vrijwillige milieuheffingen, rekening houdend met internationaal 
overeengekomen normen. 

(52) Het is nodig ervoor te zorgen dat gebruikers van de haven en andere belanghebbenden worden geraadpleegd over 
wezenlijke aangelegenheden die verband houden met de gezonde ontwikkeling van de haven, het heffingsbeleid 
van de haven, de werking van de haven en haar mogelijkheden om economische activiteiten aan te trekken en te 
genereren. Die wezenlijke aangelegenheden omvatten de coördinatie van havendiensten binnen het havengebied, de 
efficiëntie van de achterlandverbindingen en de efficiëntie van de administratieve procedures in havens, evenals 
milieuaangelegenheden. Deze raadpleging laat de andere specifieke bevoegdheden op het gebied van die aange
legenheden, en ook de mogelijkheid voor lidstaten om dergelijke raadplegingen op nationaal niveau te houden, 
onverlet. De havenbeheerder moet met name de havengebruikers en andere belanghebbenden raadplegen over 
ontwikkelingsplannen voor havens. 

(53) Met het oog op de geëigende en effectieve toepassing van deze verordening moeten lidstaten ervoor zorgen dat zij 
beschikken over een doeltreffende procedure voor de behandeling van klachten. 

(54) De instanties van de lidstaten moeten samenwerken bij de behandeling van klachten in geschillen waarbij partijen 
zijn betrokken die in verschillende lidstaten zijn gevestigd, en zij moeten algemene informatie uitwisselen over de 
behandeling van klachten zodat deze verordening op uniforme wijze kan worden toegepast. 

(55) Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk zorgen voor een kader voor het verrichten van haven
diensten en het creëren van een passend kader voor het aantrekken van de noodzakelijke investeringen in alle 
zeehavens van het trans-Europees vervoersnetwerk, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, 
gezien de Europese dimensie of de internationale en grensoverschrijdende aard van haven- en daaraan gerelateerde 
maritieme activiteiten, maar vanwege de noodzaak om gelijke concurrentievoorwaarden op Europees niveau tot 
stand te brengen, beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 
van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeen
komstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is 
om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

(56) Het sectorale EU-comité voor de sociale dialoog in de havensector biedt de sociale partners een kader voor het 
ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak van sociale uitdagingen inzake arbeidsverhoudingen in de havens, 
waaronder arbeidsvoorwaarden, gezondheids- en veiligheidsaspecten, opleidingsvereisten en beroepskwalificaties. 
Dat kader moet met name worden vastgesteld in het licht van marktgebaseerde en technologische ontwikkelingen, 
en moet de sector aantrekkelijker maken bij jonge en vrouwelijke werknemers, rekening houdend met het belang 
van het waarborgen van het concurrentievermogen van de Europese zeehavens en het bevorderen van goede 
arbeidsvoorwaarden. Met volledige inachtneming van de autonomie van de sociale partners en rekening houdend 
met de technologische vooruitgang en de ontwikkelingen in de vervoerslogistiek, wordt het sectorale EU-comité 
voor de sociale dialoog in de havensector verzocht richtlijnen op te stellen voor het bepalen van opleidingsver
eisten ter voorkoming van ongevallen op de werkplek en ter waarborging van het hoogste gezondheids- en 
veiligheidsniveau voor havenwerkers. De sociale partners dienen ook onderzoek te doen naar verschillende mo
dellen voor de organisatie van de arbeid in zeehavens waarbij hoogwaardige banen en veilige arbeidsomstandig
heden worden gewaarborgd en een antwoord wordt geboden op fluctuaties in de vraag naar havenarbeid. Het is 
belangrijk dat de Commissie de werkzaamheden van het sectorale EU-comité voor de sociale dialoog in de 
havensector steunt en bevordert. 

(57) De onderhavige verordening eerbiedigt de grondrechten en volgt de beginselen die met name door het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend,
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HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

HOOFDSTUK I 

VOORWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 

Artikel 1 

Voorwerp en toepassingsgebied 

1. Bij deze verordening worden vastgesteld: 

a) een kader voor het verrichten van havendiensten; 

b) gemeenschappelijke voorschriften inzake financiële transparantie en heffingen op havendiensten en op het gebruik van 
haveninfrastructuur. 

2. Deze verordening is van toepassing op het verrichten van de volgende categorieën van havendiensten („haven
diensten”), hetzij binnen havengebieden, hetzij op de waterweg naar de haven: 

a) bunkering, 

b) vrachtafhandeling, 

c) meren, 

d) passagiersdiensten, 

e) ontvangst van scheepsafval en ladingresiduen, 

f) loodsdiensten, alsmede 

g) slepen. 

3. Artikel 11, lid 2, is ook van toepassing op baggerwerkzaamheden. 

4. Deze verordening is van toepassing op alle zeehavens die deel uitmaken van het trans-Europees vervoersnetwerk, als 
opgenomen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1315/2013. 

5. De lidstaten kunnen besluiten deze verordening niet toe te passen op zeehavens van het uitgebreide netwerk in de 
in artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie genoemde ultraperifere gebieden. Indien 
lidstaten besluiten deze verordening niet toe te passen op die zeehavens, stellen zij de Commissie in kennis van dat 
besluit. 

6. De lidstaten kunnen deze verordening ook toepassen op andere zeehavens. Indien lidstaten besluiten deze ver
ordening toe te passen op andere zeehavens, stellen zij de Commissie in kennis van hun besluit. 

7. Deze verordening laat de Richtlijnen 2014/23/EU ( 1 ) en 2014/24/EU ( 2 ) van het Europees Parlement en de Raad en 
Richtlijn 2014/25/EU onverlet. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

1. „bunkering”: de levering van vaste, vloeibare of gasvormige brandstoffen of van elke andere energiebron die wordt 
gebruikt voor de aandrijving van vaartuigen en de algemene en specifieke energievoorziening aan boord van een aan 
een aanlegplaats gemeerd vaartuig; 

2. „vrachtafhandeling”: de organisatie en behandeling van vracht tussen het vaartuig dat de vracht vervoert en de wal, 
voor de invoer, uitvoer of doorvoer van de vracht, met inbegrip van de verwerking, het vastsjorren, het losmaken, de 
stuwage, het vervoer en de tijdelijke opslag van de vracht in de desbetreffende vrachtafhandelingsterminal, en 
rechtstreeks gerelateerd aan het vervoer van de vracht, maar met uitzondering van — tenzij door de lidstaat anders 
bepaald — de opslag, ontmanteling, herverpakking of enige andere dienst met toegevoegde waarde die verband 
houdt met de vracht;
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3. „bevoegde instantie”: een openbare of particuliere instantie die namens een lokaal, regionaal of nationaal niveau 
gerechtigd is, krachtens nationaal recht of nationale rechtsinstrumenten, samen met of in plaats van de havenbe
heerder activiteiten te verrichten in verband met de organisatie en het beheer van havenactiviteiten; 

4. „baggeren”: het verwijderen van zand, slib of andere materie van de bodem van de waterweg naar de haven, of 
binnen het havengebied dat onder de bevoegdheid van de havenbeheerder valt, met inbegrip van het afvoeren van 
het verwijderde materiaal, om vaartuigen toegang tot die haven te verschaffen; het omvat zowel initiële verwijdering 
(aanleg- en verdiepingsbaggerwerken) als onderhoudsbaggerwerken uitgevoerd om de waterweg toegankelijk te 
houden, zonder dat dit een aan de gebruiker aangeboden havendienst vormt; 

5. „havenbeheerder”: een publieke of particuliere instantie die, krachtens nationaal recht of rechtsinstrumenten, tot doel 
heeft of wordt gemachtigd om, op lokaal niveau, al dan niet in combinatie met andere activiteiten, de haveninfra
structuur te besturen en te beheren en één of meer van de volgende taken in de betrokken haven te verrichten: de 
coördinatie van het havenverkeer, het beheer van het havenverkeer, en de coördinatie en controle van de activiteiten 
van de in de betrokken haven aanwezige exploitanten; 

6. „meren”: de af- en ontmeerdiensten, inclusief het langs de kade verslepen, die nodig zijn voor de veilige bediening 
van een vaartuig in de haven of in de waterweg naar de haven; 

7. „passagiersdiensten”: de organisatie en de afhandeling van passagiers, hun bagage en hun voertuigen tussen het 
vaartuig waarop ze worden vervoerd en de wal, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens en het 
vervoer van passagiers binnen de desbetreffende passagiersterminal; 

8. „loodsdiensten”: het begeleiden van een vaartuig door een loods of loodsstation met het oog op het veilig in- of 
uitvaren van de waterweg naar de haven of het veilig varen in de haven door het vaartuig; 

9. „heffing op het gebruik van haveninfrastructuur”: een heffing die wordt geïnd, en direct of indirect ten goede komt 
aan de havenbeheerder of de bevoegde instantie, voor het gebruik van infrastructuur, installaties en diensten, met 
inbegrip van de waterweg naar de betrokken haven, en voor de toegang tot de verwerking van passagiers en vracht, 
maar met uitsluiting van landpachttarieven en heffingen van gelijke werking; 

10. „ontvangst van scheepsafval en ladingresiduen”: de ontvangst van scheepsafval en ladingsresiduen door iedere vaste, 
drijvende of mobiele voorziening die geschikt is voor de ontvangst van scheepsafval of ladingresiduen als om
schreven in Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ); 

11. „heffing op havendiensten”: een heffing die wordt geïnd en ten goede komt aan de aanbieder van havendiensten en 
wordt betaald door de gebruiker van de desbetreffende diensten; 

12. „havendienstovereenkomst”: een formele en wettelijk bindende overeenkomst of rechtshandeling van gelijke werking 
tussen een aanbieder van havendiensten en de havenbeheerder of de bevoegde instantie die betrekking heeft op het 
verrichten van één of meer havendiensten; deze laat de vorm van aanwijzing van aanbieders van havendiensten 
onverlet; 

13. „aanbieder van havendiensten”: elke natuurlijke of rechtspersoon die tegen betaling één of meer categorieën van 
havendiensten verricht of wenst te verrichten; 

14. „openbaredienstverplichting”: een verplichting die is omschreven of vastgesteld om de verrichting te waarborgen van 
havendiensten of -activiteiten van algemeen belang die een exploitant, indien hij zijn eigen commerciële belangen 
zou volgen, niet of niet in dezelfde mate of tegen dezelfde voorwaarden op zich zou nemen; 

15. „korte vaart”: de verplaatsing over zee van vracht en passagiers tussen in Europa (in geografische zin) gelegen havens 
of tussen die havens en havens in niet-Europese landen met een kustlijn langs omsloten zeeën die aan Europa 
grenzen;
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16. „zeehaven”: een uit land en water bestaand gebied met infrastructuur en voorzieningen die voornamelijk dienen voor 
de ontvangst van vaartuigen, het laden en lossen daarvan, de opslag van goederen, het in ontvangst nemen en 
leveren van die goederen en het in- en ontschepen van passagiers, bemanningsleden en andere personen, evenals 
enige andere infrastructuur die voor vervoersexploitanten in het havengebied noodzakelijk is; 

17. „slepen”: met behulp van een sleepboot aan een vaartuig bijstand bieden bij het manoeuvreren met het oog op het 
veilig in- of uitvaren van de haven of het veilig varen in de haven; 

18. „waterweg naar de haven”: een toegang over het water tot de haven vanaf de open zee, zoals toegangsvaarwegen, 
vaargeulen, rivieren, zeekanalen en fjorden, mits die waterweg onder de bevoegdheid van de havenbeheerder valt. 

HOOFDSTUK II 

VERRICHTEN VAN HAVENDIENSTEN 

Artikel 3 

Organisatie van havendiensten 

1. Overeenkomstig deze verordening kan de toegang tot de markt voor het verrichten van havendiensten in zeehavens, 
onderworpen zijn aan: 

a) minimumeisen aan het verrichten van havendiensten, 

b) beperkingen van het aantal aanbieders, 

c) openbaredienstverplichtingen, 

d) beperkingen in verband met interne exploitanten. 

2. De lidstaten kunnen besluiten in het nationale recht geen enkele van de in lid 1 bedoelde voorwaarden op te leggen 
aan één of meer categorieën van havendiensten. 

3. De voorwaarden inzake toegang tot de havenvoorzieningen, -installaties en -uitrusting zijn billijk, redelijk en niet- 
discriminerend. 

Artikel 4 

Minimumeisen aan het verrichten van havendiensten 

1. De havenbeheerder of de bevoegde instantie kan eisen dat aanbieders van havendiensten, met inbegrip van onder
aannemers, voldoen aan minimumeisen voor de verrichting van de desbetreffende havendienst. 

2. De in lid 1 bedoelde minimumeisen mogen alleen betrekking hebben op: 

a) de beroepskwalificaties van de aanbieder van havendiensten, diens personeel of de natuurlijke personen die de 
activiteiten van de aanbieder van havendiensten daadwerkelijk en permanent beheren; 

b) de financiële draagkracht van de aanbieder van havendiensten; 

c) de uitrusting die nodig is om de desbetreffende havendienst te verrichten in normale en veilige omstandigheden en het 
vermogen om deze uitrusting op het vereiste niveau te houden; 

d) de beschikbaarheid van de betrokken havendienst voor alle gebruikers, aan alle aanlegplaatsen en zonder onder
brekingen, dag en nacht, het hele jaar door; 

e) naleving van eisen ten aanzien van maritieme veiligheid of de veiligheid en beveiliging van de haven of de toegang tot 
de haven, de installaties, uitrusting en werknemers en andere personen; 

f) naleving van lokale, nationale, uniale en internationale milieueisen;
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g) naleving van verplichtingen op het gebied van sociale en arbeidswetgeving die in de lidstaat van de betrokken haven 
van toepassing zijn, met inbegrip van de voorwaarden van geldende collectieve overeenkomsten, bemanningsvoor
schriften en voorschriften met betrekking tot werk- en rusttijden voor zeevarenden, en de van toepassing zijnde regels 
inzake arbeidsinspecties; 

h) de betrouwbaarheid van de aanbieder van de havendienst, als bepaald overeenkomstig eventueel toepasselijk nationaal 
recht inzake betrouwbaarheid, rekening houdend met dwingende redenen om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van 
de aanbieder van havendiensten. 

3. Onverminderd lid 4 brengt een lidstaat, wanneer hij het nodig acht een vlagvereiste op te leggen met het oog op de 
volledige naleving van lid 2, onder g), voor vaartuigen die voornamelijk worden gebruikt voor sleep- of meeractiviteiten 
in havens op zijn grondgebied, de Commissie van zijn besluit op de hoogte vóór de bekendmaking van de kennisgeving 
betreffende een overeenkomst, of, bij ontstentenis daarvan, alvorens een vlagvereiste op te leggen. 

4. De minimumeisen: 

a) zijn transparant, objectief, niet-discriminerend, evenredig en relevant voor de categorie en aard van de betrokken 
havendiensten; 

b) worden nageleefd totdat het recht om havendiensten te verrichten vervalt. 

5. Indien de minimumeisen specifieke kennis van de plaatselijke omstandigheden omvatten, zorgt de havenbeheerder 
of de bevoegde instantie dat er adequate toegang tot informatie is, onder transparante en niet-discriminerende voor
waarden. 

6. In de in lid 1 bedoelde gevallen maakt de havenbeheerder of de bevoegde instantie de in lid 2 bedoelde mini
mumeisen en de procedure voor het verlenen van het recht om met inachtneming van deze eisen havendiensten te 
verrichten, uiterlijk op 24 maart 2019 of, in het geval van minimumeisen die van kracht worden na die datum, ten 
minste drie maanden voor de datum waarop deze minimumeisen van kracht worden, bekend. De havenbeheerder of de 
bevoegde instantie stelt de aanbieders van havendiensten van tevoren in kennis van wijzigingen in de criteria en de 
procedure. 

7. De toepassing van dit artikel laat artikel 7 onverlet. 

Artikel 5 

Procedure om de naleving van de minimumeisen te waarborgen 

1. De havenbeheerder of de bevoegde instantie behandelt aanbieders van havendiensten op transparante, objectieve, 
niet-discriminerende en evenredige wijze. 

2. De havenbeheerder of de bevoegde instantie verleent of weigert het recht om havendiensten te verrichten op grond 
van de overeenkomstig artikel 4 vastgestelde minimumeisen binnen een redelijke termijn, en in elk geval niet later dan 
vier maanden na ontvangst van een verzoek om verlening van een dergelijk recht en de nodige documenten. 

3. Elke weigering door de havenbeheerder of de bevoegde instantie wordt naar behoren gemotiveerd op basis van de 
in artikel 4, lid 2, omschreven minimumeisen. 

4. Elke beperking in de tijd of beëindiging, door de havenbeheerder of de bevoegde instantie, van het recht om 
havendiensten te verrichten wordt naar behoren gemotiveerd en is in overeenstemming met lid 1. 

Artikel 6 

Beperkingen van het aantal aanbieders van havendiensten 

1. De havenbeheerder of de bevoegde instantie kan het aantal aanbieders van havendiensten voor een gegeven haven
dienst beperken om één of meer van de volgende redenen: 

a) de schaarste of het gereserveerde gebruik van de beschikbare ruimte aan land of op de oever, op voorwaarde dat de 
beperking in overeenstemming is met de besluiten of plannen die zijn goedgekeurd door de havenbeheerder en, indien 
van toepassing, door een andere overheid bevoegd overeenkomstig nationaal recht;
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b) het ontbreken van een dergelijke beperking belemmert het nakomen van openbaredienstverplichtingen als bedoeld in 
artikel 7, daaronder begrepen gevallen waarin het ontbreken van de beperking voor de havenbeheerder, de bevoegde 
instantie of de havengebruikers leidt tot buitensporig hoge kosten in verband met het nakomen van dergelijke 
verplichtingen; 

c) het ontbreken van een dergelijke beperking vormt een belemmering voor het verzekeren van veilige, beveiligde of 
ecologisch duurzame havenactiviteiten; 

d) de kenmerken van de haveninfrastructuur of de aard van het havenverkeer zijn van dien aard dat zij geen activiteiten 
van meerdere aanbieders van havendiensten in de haven mogelijk maken; 

e) wanneer overeenkomstig artikel 35 van Richtlijn 2014/25/EU is geconstateerd dat een havensector of subsector, 
samen met zijn havendiensten, binnen een lidstaat een activiteit verricht die rechtstreeks blootstaat aan concurrentie 
overeenkomstig artikel 34 van die richtlijn. In die gevallen zijn de leden 2 en 3 van dit artikel niet van toepassing. 

2. Teneinde belangstellende partijen de kans te geven om binnen een redelijke termijn opmerkingen te formuleren, 
maakt de havenbeheerder of de bevoegde instantie het voorstel om het aantal aanbieders van een havendienst te beperken 
overeenkomstig lid 1 samen met de gronden ter rechtvaardiging ten minste drie maanden voor de vaststelling van het 
besluit om het aantal aanbieders van een havendienst te beperken bekend. 

3. De havenbeheerder of de bevoegde instantie maakt het genomen besluit om het aantal aanbieders van haven
diensten te beperken bekend. 

4. Indien de havenbeheerder of de bevoegde instantie besluit het aantal aanbieders van een havendienst te beperken, 
wordt een selectieprocedure gevolgd die openstaat voor alle belangstellende partijen en die niet-discriminerend en trans
parant is. De havenbeheerder of de bevoegde instantie maakt informatie bekend over de aan te bieden havendienst en de 
selectieprocedure en zorgt ervoor dat alle belangstellende partijen effectief toegang hebben tot de informatie die essentieel 
is voor het voorbereiden van hun inschrijvingen. Belanghebbende partijen krijgen genoeg tijd om hen toe te laten een 
degelijke evaluatie te maken en hun inschrijvingen voor te bereiden. In normale omstandigheden bedraagt de mini
mumtermijn 30 dagen. 

5. Lid 4 is niet van toepassing in de gevallen bedoeld in lid 1, onder e), en in lid 7 van dit artikel, en in artikel 8. 

6. Wanneer de havenbeheerder of de bevoegde instantie zelf of via een juridisch zelfstandige entiteit waarover hij 
rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefent, havendiensten verricht, neemt de betrokken lidstaat de nodige 
maatregelen om belangenconflicten te voorkomen. Indien dergelijke maatregelen uitblijven, mag het aantal aanbieders 
niet kleiner zijn dan twee, tenzij een beperking van het aantal aanbieders van havendiensten tot één enkele aanbieder 
door één of meer van de in lid 1 genoemde redenen gerechtvaardigd wordt. 

7. Lidstaten kunnen besluiten dat hun havens van het uitgebreide netwerk die niet voldoen aan de criteria in artikel 20, 
lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1315/2013, het aantal dienstverleners voor een bepaalde havendienst kunnen 
beperken. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van een dergelijk besluit. 

Artikel 7 

Openbaredienstverplichtingen 

1. De lidstaten kunnen besluiten aan havendiensten gerelateerde openbaredienstverplichtingen op te leggen aan aan
bieders van havendiensten en kunnen het recht om dergelijke verplichtingen op te leggen overdragen aan de havenbe
heerder of aan de bevoegde instantie, om ten minste een van de volgende aspecten te waarborgen: 

a) de beschikbaarheid van de havendienst voor alle havengebruikers, aan alle aanlegplaatsen, zonder onderbrekingen, dag 
en nacht, het hele jaar door; 

b) de beschikbaarheid van de dienst voor alle gebruikers onder dezelfde voorwaarden; 

c) de betaalbaarheid van de dienst voor bepaalde categorieën van gebruikers; 

d) de veiligheid, beveiliging of ecologische duurzaamheid van havenactiviteiten;
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e) de voorziening van passende vervoersdiensten voor het publiek, en 

f) territoriale samenhang. 

2. De in lid 1 bedoelde openbaredienstverplichtingen zijn duidelijk omschreven, transparant, niet-discriminerend en 
controleerbaar en zij waarborgen gelijke toegang voor alle in de Unie gevestigde aanbieders van havendiensten. 

3. Indien een lidstaat besluit voor dezelfde dienst openbaredienstverplichtingen op te leggen in al zijn zeehavens die 
onder deze verordening vallen, stelt hij de Commissie in kennis van deze verplichtingen. 

4. In geval van een verstoring van havendiensten waarvoor openbaredienstverplichtingen zijn opgelegd of wanneer er 
een direct risico op een dergelijke situatie bestaat, kan de havenbeheerder of de bevoegde instantie een noodmaatregel 
treffen. De noodmaatregel kan de vorm aannemen van een directe gunning om de dienst voor een termijn van maximaal 
twee jaar aan een andere aanbieder toe te wijzen. In deze periode start de havenbeheerder of de bevoegde instantie een 
nieuwe procedure om een aanbieder van havendiensten te selecteren of past de havenbeheerder of de bevoegde instantie 
artikel 8 toe. Collectieve vakbondsacties die plaatsvinden in overeenstemming met nationaal recht worden niet be
schouwd als een verstoring van havendiensten waarvoor een noodmaatregel kan worden getroffen. 

Artikel 8 

Interne exploitant 

1. Onverminderd artikel 6, lid 6, kan de havenbeheerder of de bevoegde instantie besluiten een havendienst zelf te 
verrichten, dan wel via een juridisch zelfstandige entiteit waarover de havenbeheerder of de bevoegde instantie een 
bepaalde mate van zeggenschap uitoefent die vergelijkbaar is met de zeggenschap die hij of zij over de eigen diensten 
heeft, mits artikel 4 op gelijke wijze van toepassing is op alle exploitanten die de betrokken havendienst verrichten. In 
een dergelijk geval wordt de aanbieder van havendiensten voor de toepassing van deze verordening geacht een interne 
exploitant te zijn. 

2. De havenbeheerder of de bevoegde instantie wordt alleen geacht een bepaalde mate van zeggenschap over een 
juridisch zelfstandige entiteit uit te oefenen die vergelijkbaar is met de zeggenschap die de havenbeheerder of de bevoegde 
instantie over de eigen diensten heeft, indien deze een beslissende invloed uitoefent op zowel de strategische doel
stellingen als de belangrijke beslissingen van de betrokken entiteit. 

3. In de in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met d), bedoelde gevallen mag de interne exploitant de hem toegewezen 
havendienst slechts uitvoeren in de haven of havens waarvoor hij als aanbieder van de havendienst is aangewezen. 

Artikel 9 

Waarborging van werknemersrechten 

1. Deze verordening laat de toepassing van de sociale en arbeidsregelgeving van de lidstaten onverlet. 

2. Onverminderd het Unierecht en het nationale recht, met inbegrip van toepasselijke collectieve arbeidsovereenkom
sten tussen sociale partners, vereist de havenbeheerder of de bevoegde instantie dat de aangewezen aanbieder van 
havendiensten zijn personeel arbeidsvoorwaarden biedt die overeenstemmen met de toepasselijke verplichtingen inzake 
sociale en arbeidswetgeving en dat deze aan de in het Unierecht, het nationale recht of de collectieve arbeidsovereen
komsten opgenomen sociale normen voldoet. 

3. In het geval van een wijziging van aanbieder van havendiensten als gevolg van een gunning van een concessie of 
overheidsopdracht, kan de havenbeheerder of de bevoegde instantie vereisen dat de rechten en verplichtingen van de 
gevestigde aanbieder van havendiensten die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding als omschre
ven in het nationale recht en die op de datum van die wijziging bestaat, aan de nieuw aangewezen aanbieder van 
havendiensten worden overgedragen. In dat geval worden aan het eerder bij de gevestigde aanbieder van havendiensten 
werkzame personeel dezelfde rechten toegekend als die welke het genoten zou hebben indien een overgang van onder
neming in de zin van Richtlijn 2001/23/EG zou hebben plaatsgevonden. 

4. Wanneer, in het kader van het verrichten van havendiensten, een overdracht van personeel plaatsvindt, worden in 
de aanbestedingsdocumenten en de havendienstovereenkomsten de betrokken personeelsleden opgesomd en transparante 
details verstrekt over hun contractuele rechten en de voorwaarden waaronder werknemers worden geacht aan de haven
diensten verbonden te zijn.
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Artikel 10 

Vrijstellingen 

1. Dit hoofdstuk en artikel 21 zijn niet van toepassing op vrachtafhandeling, passagiers- of loodsdiensten. 

2. De lidstaten kunnen besluiten dit hoofdstuk en artikel 21 toe te passen op loodsdiensten. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van een dergelijk besluit. 

HOOFDSTUK III 

FINANCIËLE TRANSPARANTIE EN AUTONOMIE 

Artikel 11 

Transparantie van financiële betrekkingen 

1. De financiële betrekkingen tussen overheden en een havenbeheerder of een andere entiteit die namens hem haven
diensten verricht en die publieke middelen ontvangt, worden op transparante wijze in het boekhoudingssysteem weer
gegeven om een duidelijk beeld te verschaffen over: 

a) de rechtstreekse toekenning van publieke middelen door overheden aan de betrokken havenbeheerders; 

b) de toekenning van publieke middelen door overheden via overheidsbedrijven of openbare financiële instellingen, 
alsmede 

c) de besteding van die publieke middelen aan de doelen waarvoor ze zijn toegewezen. 

2. Wanneer de havenbeheerder die publieke middelen ontvangt zelf haven- of baggerdiensten aanbiedt, of wanneer een 
andere entiteit die diensten namens hem aanbiedt, houdt hij van die publiek gefinancierde haven- of baggerdienst een 
afzonderlijke boekhouding bij, op zodanige wijze dat: 

a) alle kosten en opbrengsten correct worden toegerekend op grond van consequent toegepaste en objectief te recht
vaardigen beginselen inzake kostprijsadministratie, en 

b) de beginselen inzake kostprijsadministratie volgens welke de gescheiden boekhoudingen worden gevoerd, duidelijk 
vastliggen. 

3. De in lid 1 bedoelde publieke middelen omvatten aandelenkapitaal en kapitaalmiddelen van dezelfde aard als 
aandelenkapitaal, niet of slechts onder bepaalde omstandigheden terug te betalen subsidies, leningen, met inbegrip van 
overdisposities en voorschotten op kapitaalinbreng, door overheden aan de havenbeheerder verstrekte garanties, en elke 
andere vorm van financiële overheidssteun. 

4. De havenbeheerder, of een andere entiteit die namens hem havendiensten aanbiedt, bewaart de in leden 1 en 2 
bedoelde informatie over de financiële betrekkingen gedurende vijf jaar, gerekend vanaf het einde van het boekjaar 
waarop de informatie betrekking heeft. 

5. De havenbeheerder, of een andere entiteit die namens hem havendiensten aanbiedt, stelt de bevoegde instantie in de 
betrokken lidstaat in het geval van een formele klacht en op verzoek de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie ter 
beschikking, evenals alle aanvullende informatie die noodzakelijk wordt geacht voor een grondige analyse van de 
ingediende gegevens en om te beoordelen of deze verordening wordt nageleefd overeenkomstig de mededingingsregels. 
Dergelijke informatie wordt door de bevoegde instantie op verzoek ter beschikking gesteld aan de Commissie. De 
informatie wordt verstrekt binnen drie maanden na de datum van het verzoek. 

6. Indien de havenbeheerder of een andere entiteit die namens hem havendiensten aanbiedt, in voorgaande boekjaren 
geen publieke middelen heeft ontvangen, maar in een bepaald boekjaar begunstigde van publieke middelen wordt, past hij 
de leden 1 en 2 toe vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin de overdracht van de publieke middelen plaatsvindt.
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7. Indien publieke middelen worden betaald als vergoeding voor een openbaredienstverplichting, worden zij afzon
derlijk verantwoord in de desbetreffende boekhouding en mogen zij niet naar een andere dienst of bedrijfsactiviteit 
worden overgeboekt. 

8. De lidstaten kunnen beslissen dat lid 2 van dit artikel niet geldt voor hun havens van het uitgebreide netwerk die 
niet voldoen aan de criteria in artikel 20, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1315/2013 indien dit leidt tot een 
administratieve belasting die onevenredig groot is, mits alle ontvangen publieke middelen en het gebruik daarvan voor het 
verrichten van havendiensten volledig transparant blijven in het boekhoudingssysteem. De lidstaten stellen de Commissie 
vooraf in kennis van een dergelijk besluit. 

Artikel 12 

Heffingen op havendiensten 

1. Heffingen voor de diensten die door een interne exploitant worden verricht en waarvoor een openbaredienstver
plichting geldt, de heffingen voor loodsdiensten die niet aan daadwerkelijke mededinging zijn blootgesteld, alsmede de 
heffingen die worden opgelegd door aanbieders van havendiensten als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), worden op 
transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze bepaald en zijn evenredig aan de kosten van de aangeboden dienst. 

2. De betaling van deze heffingen op havendiensten kan worden geïntegreerd in andere betalingen, zoals de betaling 
van de heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur. In dat geval zorgen de aanbieder van havendiensten en, voor 
zover van toepassing, de havenbeheerder ervoor dat het bedrag van de heffing op de havendienst gemakkelijk identifi
ceerbaar is voor de gebruiker van de havendienst. 

3. De aanbieder van havendiensten stelt in het geval van een formele klacht en op verzoek de bevoegde instantie in de 
betrokken lidstaat alle relevante informatie ter beschikking over de elementen die als basis dienen voor het bepalen van de 
structuur en het niveau van de heffingen op havendiensten die onder lid 1 vallen. 

Artikel 13 

Heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat er een heffing op het gebruik van haveninfrastructuur wordt opgelegd. Deze heffing 
verhindert niet dat aanbieders van havendiensten die gebruikmaken van de haveninfrastructuur heffingen op havendien
sten opleggen. 

2. De betaling van de heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur kan worden geïntegreerd in andere betalingen, 
zoals de betaling van de heffingen op havendiensten. In dat geval zorgt de havenbeheerder ervoor dat het bedrag van de 
heffing op het gebruik van haveninfrastructuur gemakkelijk identificeerbaar blijft voor de gebruiker van de haveninfra
structuur. 

3. Om bij te dragen tot een efficiënt systeem voor het opleggen van heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur, 
worden de structuur en het niveau van de heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur bepaald op basis van de eigen 
commerciële strategie en investeringsplannen van de haven en voldoen zij aan de mededingingsregels. In voorkomend 
geval voldoen deze heffingen ook aan de algemene voorschriften die in het kader van het algemeen havenbeleid van de 
betrokken lidstaat zijn bepaald. 

4. Onverminderd lid 3 mogen heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur worden gedifferentieerd overeen
komstig de eigen economische strategie en het beleid inzake ruimtelijke ordening van de haven, gerelateerd, onder andere, 
aan bepaalde categorieën gebruikers, of om het efficiënter gebruik van de haveninfrastructuur, de korte vaart of goede 
milieuprestaties, dan wel het energie- of koolstofefficiënt vervoer te bevorderen. De criteria voor een dergelijke differen
tiatie zijn transparant, objectief, niet-discriminerend en in overeenstemming met het mededingingsrecht, inclusief de regels 
inzake staatssteun. De heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur kunnen mede gebaseerd zijn op externe kosten 
en kunnen variëren naargelang de commerciële praktijken. 

5. De havenbeheerder of de bevoegde instantie zorgt ervoor dat de gebruikers van de haven en de vertegenwoordigers 
of verenigingen van havengebruikers in kennis worden gesteld van de aard en het niveau van de heffingen op het gebruik 
van haveninfrastructuur. De havenbeheerder of de bevoegde instantie zorgt ervoor dat gebruikers van haveninfrastructuur 
in kennis worden gesteld van wijzigingen in de aard of het niveau van de heffingen op het gebruik van haveninfra
structuur en dit ten minste twee maanden vóór de dag waarop die wijzigingen van kracht worden. De havenbeheerder of 
de bevoegde instantie is niet verplicht differentiaties in de heffingen als gevolg van individuele onderhandelingen openbaar 
te maken.
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6. De havenbeheerder stelt in het geval van een formele klacht en op verzoek de bevoegde instantie van de betrokken 
lidstaat de in leden 4 en 5 bedoelde informatie en alle relevante informatie over de elementen die als basis dienen voor 
het bepalen van de structuur en het niveau van de heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur ter beschikking. Die 
instantie stelt de informatie op verzoek ter beschikking aan de Commissie. 

HOOFDSTUK IV 

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 14 

Opleiding van personeel 

Aanbieders van havendiensten zorgen ervoor dat personeelsleden de nodige opleiding krijgen om de voor het verrichten 
van hun werkzaamheden vereiste kennis te vergaren, met bijzondere nadruk op de gezondheids- en veiligheidsaspecten, 
en zorgen ervoor dat de opleidingsvereisten op regelmatige basis geactualiseerd worden om aan de uitdagingen van 
technologische innovatie tegemoet te komen. 

Artikel 15 

Raadpleging van havengebruikers en andere belanghebbenden 

1. De havenbeheerder raadpleegt overeenkomstig het toepasselijke nationale recht de havengebruikers over zijn hef
fingenbeleid, ook in de in artikel 8 bedoelde gevallen. Deze raadpleging gebeurt ook bij elke aanzienlijke wijziging van de 
heffingen op het gebruik van haveninfrastructuur en heffingen op havendiensten in de gevallen waar interne exploitanten 
havendiensten verrichten waarvoor openbaredienstverplichtingen gelden. 

2. De havenbeheerder raadpleegt overeenkomstig het toepasselijke nationale recht de havengebruikers en andere rele
vante belanghebbenden over essentiële, onder zijn bevoegdheid vallende aangelegenheden in verband met: 

a) de coördinatie van havendiensten binnen het havengebied; 

b) maatregelen om de verbindingen met het achterland te verbeteren, waaronder maatregelen om het vervoer per spoor 
en over de binnenwateren te ontwikkelen en de efficiëntie ervan te verbeteren; 

c) de efficiëntie van administratieve procedures in de haven en maatregelen om deze te vereenvoudigen; 

d) milieuaspecten; 

e) ruimtelijke ordening, alsmede 

f) maatregelen ter waarborging van de veiligheid in het havengebied, waaronder, in voorkomend geval, de gezondheid en 
veiligheid van havenwerkers. 

3. De aanbieders van havendiensten stellen havengebruikers passende informatie over de aard en het niveau van de 
heffingen op havendiensten ter beschikking. 

4. Bij het nakomen van hun krachtens dit artikel opgelegde verplichtingen eerbiedigen de havenbeheerder en de 
aanbieders van havendiensten de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie. 

Artikel 16 

Behandeling van klachten 

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat er een doeltreffende procedure voorhanden is voor het behandelen van klachten die 
voortvloeien uit de toepassing van deze verordening voor zeehavens van die lidstaat die onder deze verordening vallen. 

2. Klachten worden behandeld op een wijze die belangenconflicten voorkomt en functioneel onafhankelijk is van 
havenbeheerders en aanbieders van havendiensten. De lidstaten zorgen ervoor dat er een daadwerkelijke functionele 
scheiding bestaat tussen de behandeling van klachten enerzijds en de eigendom en het beheer van havens, het verrichten 
van havendiensten en het gebruik van havens anderzijds. De behandeling van klachten geschiedt op onpartijdige en 
transparante wijze en met inachtneming van de vrijheid van ondernemen.
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3. Klachten worden ingediend in de lidstaat van de haven waar het geschil verondersteld wordt te zijn ontstaan. De 
lidstaten zorgen ervoor dat havengebruikers en andere relevante belanghebbenden in kennis worden gesteld van de plaats 
waar en de wijze waarop een klacht kan worden ingediend, en welke instanties verantwoordelijk zijn voor de behandeling 
van klachten. 

4. De voor de behandeling van klachten verantwoordelijke instanties werken, in voorkomend geval, samen met het 
oog op wederzijdse bijstand bij geschillen met partijen die in verschillende lidstaten gevestigd zijn. 

5. De voor de behandeling van klachten verantwoordelijke instanties zijn, in overeenstemming met het nationale recht, 
bevoegd om havenbeheerders, aanbieders van havendiensten en havengebruikers te verplichten hun informatie in verband 
met een klacht te verschaffen. 

6. De voor de behandeling van klachten verantwoordelijke instanties zijn in overeenstemming met het nationale recht 
bevoegd om, in voorkomend geval, bindende beslissingen te nemen die vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing. 

7. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 24 maart 2019 in kennis van de procedure voor de behandeling van 
klachten alsmede van de in lid 3 bedoelde instanties, en vervolgens van elke wijziging van de aldus verstrekte informatie. 
De Commissie maakt deze informatie bekend en werkt deze regelmatig bij op haar website. 

8. In voorkomend geval wisselen de lidstaten algemene informatie uit over de toepassing van dit artikel. De Commissie 
steunt deze samenwerking. 

Artikel 17 

Betrokken instanties 

De lidstaten zorgen ervoor dat havengebruikers en andere relevante belanghebbenden in kennis worden gesteld van de 
bevoegde nationale instanties bedoeld in artikel 11, lid 5, artikel 12, lid 3, en artikel 13, lid 6. De lidstaten stellen ook 
de Commissie uiterlijk op 24 maart 2019 in kennis van deze instanties, en vervolgens van elke wijziging van de aldus 
verstrekte informatie. De Commissie maakt deze informatie bekend en werkt deze regelmatig bij op haar website. 

Artikel 18 

Beroepsprocedures 

1. Elke partij met een rechtmatig belang heeft het recht beroep aan te tekenen tegen de besluiten of afzonderlijke 
maatregelen die krachtens deze verordening door de havenbeheerder, de bevoegde instantie of elke andere bevoegde 
nationale instantie worden genomen. Beroepsinstanties zijn onafhankelijk van de betrokken partijen en kunnen gerechten 
zijn. 

2. Wanneer de in lid 1 genoemde beroepsinstantie geen rechtscollege is, moeten haar beslissingen altijd schriftelijk 
worden gemotiveerd. De beslissingen van de beroepsinstantie zijn vatbaar voor rechterlijke toetsing door een nationaal 
gerecht. 

Artikel 19 

Sancties 

De lidstaten stellen voorschriften vast ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van deze 
verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. De sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 24 maart 2019 van 
die maatregelen in kennis en delen haar onverwijld alle latere wijzigingen daarvan mede. 

Artikel 20 

Voortgangsverslag 

De Commissie legt uiterlijk op 24 maart 2023 aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de werking 
en het effect van deze verordening. 

In dat verslag wordt rekening gehouden met elke vooruitgang die in het kader van het sectorale EU-comité voor de 
sociale dialoog in de havensector wordt geboekt. 

Artikel 21 

Overgangsmaatregelen 

1. Deze verordening is niet van toepassing op havendienstovereenkomsten die vóór 15 februari 2017 en voor een 
bepaalde duur zijn gesloten.
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2. Havendienstovereenkomsten die vóór 15 februari 2017 voor onbepaalde duur zijn gesloten of soortgelijke ge
volgen hebben, worden uiterlijk op 1 juli 2025 gewijzigd om te voldoen aan deze verordening. 

Artikel 22 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Deze verordening is van toepassing met ingang van 24 maart 2019. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Straatsburg, 15 februari 2017. 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 

A. TAJANI 

Voor de Raad 

De voorzitter 

I. BORG
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DE EU-ZEEHAVENVERORDENING 

Een beknopte inleiding 

Prof. dr. Eric Van Hooydonk 

Professor havenrecht Universiteit Gent 

Advocaat te Antwerpen 

 

1. De EU-Zeehavenverordening in het kort 

De EU-Zeehavenverordening – voluit Verordening (EU) 2017/352 van 15 februari 2017 ‘tot 

vaststelling van een kader voor het verrichten van havendiensten en gemeenschappelijke 

regels inzake de financiële transparantie van havens’
1
 – voert een raamwerk in voor het 

verlenen door havenbeheerders aan dienstverleners van het recht om in de haven hun 

activiteiten te ontplooien, m.a.w. voor markttoegang in de havensector. Daarnaast 

reglementeert ze de transparantie van de publieke financiering van havenbeheerders en de 

aanrekening van havendienstvergoedingen en havenrechten. Deze bijdrage biedt een 

algemene inleiding tot de verordening. Voor een uitvoerige analyse en een nadere 

onderbouwing van de hier ingenomen standpunten wordt verwezen naar een recente 

monografie
2
. 

2. Voorgeschiedenis en doelstellingen 

De Europese verdragen bevatten geen bepalingen over havens. Pas in 1997 kondigde de 

Europese Commissie in haar Groenboek havens en maritieme infrastructuur
3
 een regelgeving 

over de vrijmaking van de toegang tot de markt van havendiensten aan. Het duurde nog 

twintig jaar tot die Europese havenwetgeving met de hier besproken EU-

Zeehavenverordening realiteit werd. Dat komt omdat richtlijnvoorstellen over hetzelfde 

onderwerp uit 2001 en 2004 (‘Port Package I’ en ‘Port Package II’)
4
 door het Europees 

Parlement werden verworpen, o.m. ingevolge protest van de havenarbeidersvakbonden. In 

2007 volgde nog een Commissiemededeling over het havenbeleid
5
, maar die bevatte geen 

wetgevingsvoorstellen. In 2013 stelde de Commissie, samen met de nieuwe Mededeling 

Havens: een motor voor groei
6
, een voorstel voor een EU-Zeehavenverordening

7
 voor. Na 

een langdurig debat namen de wetgevende instellingen een finale verordeningstekst aan, die 

sinds maart 2019 van toepassing is. 

Luidens de aanhef van de EU-Zeehavenverordening zullen het faciliteren van markttoegang 

en de invoering van financiële transparantie en autonomie van zeehavens de kwaliteit en de 

                                                 
1
 Pb. 3 maart 2017, L 57/1. Behoudens andersluidende vermelding zijn alle verwijzingen verderop naar 

bepalingen en overwegingen naar die van verordening. 
2
 Van Hooydonk, E., The EU Seaports Regulation, Antwerpen, Portius Publishing, 2019, 1305 p. 

3
 COM/1997/678(def). 

4
 COM/2001/35(def); COM/2004/0654(def).  

5
 COM/2007/616(def). 

6
 COM/2013/295(def). 

7
 COM/2013/296(def). 
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efficiëntie van de dienstverlening ten goede komen en bijdragen tot een gunstiger klimaat 

voor haveninvesteringen, daarmee bijdragend tot lagere kosten voor vervoersgebruikers en tot 

het bevorderen van de korte vaart en een betere afstemming tussen het zeevervoer en het 

spoor, de binnenvaart en het wegvervoer
8
. De toelichting bij het initiële voorstel maakt 

duidelijk dat de Commissie de volgende concrete problemen wilde oplossen: 1° de beperkte 

blootstelling aan concurrentiedruk van havendiensten, als gevolg van 

markttoegangsbeperkingen; 2° marktmisbruik dat kan volgen uit ongerechtvaardigde mono- 

of oligopolies; 3° te grote administratieve lasten voor de gebruikers, voortvloeiend uit een 

gebrek aan coördinatie binnen de haven; 4° een onvoldoende aantrekkelijk 

investeringsklimaat, te wijten aan de rechtsonzekerheid die het gevolg is van de genoemde 

marktrestricties; en 5° onduidelijke financiële betrekkingen tussen overheden, 

havenautoriteiten en aanbieders van havendiensten, de beperkte autonomie van havens om 

infrastructuurheffingen op te leggen, en een niet-transparant verband tussen het niveau van die 

heffingen en de aan de toegang tot haveninfrastructuur gerelateerde kosten. Het 

hoofdobjectief van de EU-Zeehavenverordening zoals zij uiteindelijk werd aangenomen, kan 

o.i. best worden samengevat als het invoeren van ‘transparante mededinging’: d.w.z. een 

marktgericht, op vrije wedijver gerichte havenexploitatie waarbij ook de betrokken overheden 

zich als ondernemingen gedragen en tegelijk handelen op transparante en controleerbare 

wijze. 

3. Juridisch statuut, inwerkingtreding en rechtsbasis 

De Europese havenwetgeving heeft de vorm aangenomen van een verordening en niet, zoals 

initieel beoogd, van een richtlijn. Zij is derhalve verbindend in al haar onderdelen en 

rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat
9
, zonder dat, verdragsrechtelijk gezien, nationale 

omzettingswetgeving nodig is. De meeste bepalingen van de verordening kennen 

ondernemingen en andere betrokkenen rechtstreeks rechten toe welke zij voor nationale 

rechtbanken kunnen inroepen. Enkele bepalingen van de EU-Zeehavenverordening vereisen 

echter het aannemen van nationale uitvoeringsmaatregelen en, in tal van lidstaten, 

ongetwijfeld de wijziging van al bestaande specifieke havenwetgeving. 

De EU-Zeehavenverordening trad in werking op 23 maart 2017
10

 en is van toepassing sinds 

24 maart 2019
11

. De verordening is echter niet van toepassing op 

havendienstovereenkomsten12 die zijn gesloten vóór 15 februari 2017 en voor een bepaalde 

duur
13

. Maar havendienstovereenkomsten die vóór voormelde datum zijn gesloten voor 

onbepaalde duur of die soortgelijke gevolgen hebben (bijv. ingevolge hernieuwingsbedingen), 

moeten uiterlijk op 1 juli 2025 worden gewijzigd om aan de verordening te voldoen
14

. 

                                                 
8
 Overw. (4). 

9
 Art. 288, lid 2 VWEU; art. 22, lid 3 EU-Zeehavenverordening. 

10
 Art. 22, lid 1. 

11
 Art. 22, lid 2. 

12
 Dit begrip is gedefinieerd in art. 2, 12). 

13
 Art. 21.1. 

14
 Art. 21.2. 
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De EU-Zeehavenverordening werd juridisch-technisch opgevat als een maatregel om het vrij 

verkeer van diensten van toepassing te maken op de havensector. De redenering van de 

Europese Commissie was dat voornoemde vrijheid slechts in de havens kan gelden nadat ze is 

ingevoerd door secundaire regelgeving, aangenomen in de context van het EU-zeevaartbeleid 

op basis van op artikel 100.2 VWEU
15

. Conform deze logica lag de klemtoon in het 

Commissievoorstel op liberaliseringsmaatregelen. Ingevolge amendementen van het Europees 

Parlement werden echter tal van verwijzingen naar het vrij dienstenverkeer en de notie 

markttoegang uit de verordening geschrapt. Deze campagne werd gesteund door diverse 

belangengroeperingen van havendienstverleners, die aandrongen op het behoud van de 

bestaande organisatievormen. O.i. hebben de vele tekstwijzigingen uiteindelijk slechts een 

cosmetisch effect. De aanhef van de EU-Zeehavenverordening bevestigt dat zij een 

liberaliseringsinstrument is en blijft
16

, en zulks is overigens onontkoombaar met het oog op 

een verdragsconforme uitlegging van haar bepalingen. De twijfels over de verdragsbasis van 

de verordening zijn hiermee echter niet van de baan, want het is een klassiek twistpunt of 

havens in de zin van het VWEU wel een onderdeel van ‘zeevaart’ zijn. Bovendien bepaalt het 

verdrag dat het vrij dienstenverkeer alleen nader kan worden geregeld middels een richtlijn 

(en dus niet d.m.v. een verordening)
17

. De rechtspraak zal deze knopen ooit moeten 

doorhakken. 

De EU-Zeehavenverordening bepaalt uitdrukkelijk dat ze de Richtlijnen 2014/23/EU
18

, 

2014/24/EU
19

 en 2014/25/EU
20

 onverlet laat
21

. Deze richtlijnen betreffen 

concessieovereenkomsten en overheidsopdrachten. Het drievoudige voorbehoud leidt ertoe 

dat zodra een havendienst wordt georganiseerd via een werken- of dienstenconcessie dan wel 

een overheidsopdracht in de zin van de betrokken richtlijnen, de desbetreffende bepalingen en 

inz. de nationale regels tot omzetting ervan, voorrang hebben. De bepalingen van de EU-

Zeehavenverordening die met die regels onverenigbaar zijn blijven dan buiten toepassing. 

4. Toepassingsgebied 

4.1. Havendiensten 

De EU-Zeehavenverordening is van toepassing op het verrichten van de volgende, alle 

uitdrukkelijk nader gedefinieerde havendiensten
22

: bunkering
23

, vrachtafhandeling
24

, meren
25

, 

                                                 
15

 Zie art. 58.1 VWEU. 
16

 Zie overw. (11). 
17

 Zie inz. art. 53 j° 62, 59 en 115 VWEU; zie ook art. 114 VWEU. 
18

 Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 

van concessieovereenkomsten. 
19

 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van 

overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG. 
20

 Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen 

van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van 

Richtlijn 2004/17/EG. 
21

 Art. 1.7. 
22

 Art. 1.2. 
23

 Zie art. 2, 1). 
24

 Zie art. 2, 2). 
25

 Zie art. 2, 6). 
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passagiersdiensten
26

, ontvangst van scheepsafval en ladingresiduen
27

, loodsdiensten
28

 en 

slepen
29

. Ze is van toepassing op dienstverrichting ‘hetzij binnen havengebieden, hetzij op de 

waterweg naar de haven’
30

. 

4.2. Zeehavens 

De EU-Zeehavenverordening is van toepassing op alle zeehavens
31

 die deel uitmaken van het 

trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T), als opgesomd in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 

1315/2013
32,33

. In principe is het hierbij zonder belang of de haven tot het ‘uitgebreide 

netwerk’ dan wel tot het ‘kernnetwerk’ van het TEN-T behoort. In totaal vallen 323 

uitdrukkelijk genoemde zeehavens of zeehavengroepen in 23 EU-lidstaten onder de EU-

Zeehavenverordening. In België gaat het om Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge, in 

Nederland om Amsterdam, Beverwijk, Delfzijl/Eemshaven, Den Helder, Dordrecht, 

Eemshaven, Harlingen, Moerdijk, Rotterdam, Terneuzen, Velsen/IJmuiden, Vlaardingen en 

Vlissingen. In 2019 werd het toepassingsgebied van de EU-Zeehavenverordening uitgebreid 

tot 21 havens in IJsland en Noorwegen
34

. De lidstaten kunnen besluiten de verordening niet 

toe te passen op zeehavens van het uitgebreide netwerk in de ultraperifere gebieden
35

. 

Anderzijds kunnen de lidstaten de verordening ook toepassen op andere zeehavens dan 

diegene die de verordening aanduidt
36

. 

4.3. Bijzondere regels 

Het hoofdstuk II over markttoegang (en de overgangsmaatregel voor bestaande 

havendienstovereenkomsten) is niet van toepassing op vrachtafhandeling, passagiersdiensten 

en loodsdiensten
37

. De lidstaten kunnen echter besluiten de bedoelde bepalingen toch op 

loodsdiensten toe te passen. Alsdan moeten zij de Commissie daarvan in kennis stellen
38

. De 

aanhef van de verordening bevestigt dat de lidstaten ook de vrijheid houden om de regels van 

hoofdstuk II toe te passen op vrachtafhandeling, passagiersdiensten, dan wel vast te houden 

aan hun bestaande nationale recht, onder inachtneming van de voornaamste beginselen uit de 

                                                 
26

 Zie art. 2, 7). 
27

 Zie art. 2, 10). Richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2000 

betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen, waarnaar de definitie verwijst, is 

inmiddels vervangen door Richtlijn (EU) 2019/883 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 

inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afvalafgifte van schepen, tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU 

en tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG. 
28

 Zie art. 2, 8). De EU-Zeehavenverordening is niet van toepassing op de dienstverlening door diepzeeloodsen 

(overw. (8)). 
29

 Zie art. 2, 17). 
30

 Art. 1.2. Het begrip waterweg naar de haven, dat ook voorkomt in de definitie van enkele havendiensten, is 

gedefinieerd in art. 2, 18). 
31

 Zie art. 2, 16) voor een definitie van dit begrip. 
32

 Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende 

richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van 

Besluit nr. 661/2010/EU. 
33

 Art. 1.4. 
34

 Besluit van het EER Gemengd Comité nr. 128/2019 van 8 mei 2019. 
35

 Art. 1.5. 
36

 Art. 1.6. 
37

 Art. 10.1. 
38

 Art. 10.2. 
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rechtspraak van het Hof van Justitie
39

. Hoe dan ook holt de vrijstellingsregeling de EU-

Zeehavenverordening sterk uit. De vrachtafhandeling is immers de allerbelangrijkste 

havendienst. Zij wordt door de verordening niet aan markttoegangsregels onderworpen. De 

vrijstelling van de loodsdiensten is gestoeld op de overweging dat deze een essentiële 

veiligheidstaak vervullen, die van openbaar belang is
40

. 

5. Markttoegang 

5.1. Toegelaten markttoegangsregelingen 

De EU-Zeehavenverordening bepaalt dat de toegang tot de markt voor het verrichten van 

havendiensten in zeehavens kan worden onderworpen aan vier soorten beperkingen: 

minimumeisen aan het verrichten van havendiensten, beperkingen van het aantal aanbieders, 

openbaredienstverplichtingen en beperkingen in verband met interne exploitanten
41

. Hieraan 

voegt ze echter onmiddellijk toe dat de lidstaten ook kunnen besluiten in het nationale recht 

geen enkele van de bedoelde voorwaarden op te leggen
42

.  

Bij nader toezien laat de EU-Zeehavenverordening zes verschillende 

markttoegangsregelingen toe. Mede met het oog op een verdragsconforme interpretatie dient 

te worden aangenomen dat de markttoegang, behoudens uitdrukkelijke afwijking, vrij is. In 

een model van ‘ongereguleerde dienstverlening’ kan elke aanbieder zijn havendienst 

onbelemmerd aanbieden (inbegrepen in de havens van een andere lidstaat). Een variant is 

‘gereguleerde dienstverlening’, waarbij de aanbieder eveneens vrije markttoegang geniet, 

maar wel rekening moet houden met specifieke voorschriften die in de betrokken ‘gasthaven’ 

m.b.t. de betrokken dienst gelden, waarvan de naleving a posteriori wordt gehandhaafd. In 

een derde stelsel, dat van de ‘vergunde dienstverlening’, is de toegang tot de markt 

afhankelijk gesteld van de voorafgaande verkrijging door de geïnteresseerde dienstverlener 

van een markttoegangsrecht. Alle dienstverleners die aan de voorwaarden voldoen, hebben 

recht op dergelijke vergunning (hoe ze nationaal of lokaal ook genoemd wordt), en het aantal 

vergunningen, noch het aantal dienstverleners is daarbij beperkt. In de EU-

Zeehavenverordening wordt dit regime aangeduid als dat van ‘minimumeisen’. In een nog 

verregaandere markttoegangsregulering geldt, in de terminologie van de verordening, een 

‘beperking’ van het aantal dienstverleners. De schaarse markttoegangsrechten mogen dan 

slechts worden verleend na een open en competitieve selectieprocedure, zodat dit model 

‘geselecteerde dienstverlening’ kan worden genoemd. In een vijfde systeem, dat van de 

‘openbare dienstverlening’, wordt de aanbieder onderworpen aan specifieke, in het algemeen 

belang ingevoerde verplichtingen tegenover de gebruikers (bijv. wat betreft continuïteit van 

de dienstverlening of niet-discriminatie). Ook voor dat model bevat de EU-

Zeehavenverordening regels. Het kan worden gecombineerd met een regime van ‘vergunde 

dienstverlening’ dan wel ‘geselecteerde dienstverlening’. Ten slotte bevat de verordening een 

artikel over ‘interne dienstverlening’, d.w.z. de situatie waarin de havenbeheerder of de 

                                                 
39

 Overw. (38). Zie ook punt 5.3 hieronder. 
40

 Zie overw. (39). 
41

 Art. 3.1. 
42

 Art. 3.2. 
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bevoegde instantie, hetzij zelf, hetzij via een gecontroleerde entiteit, havendiensten verleent. 

Een open selectieprocedure kan daarbij achterwege worden gelaten, maar er gelden wel 

enkele andere beperkingen. Ook hier is een combinatie met andere basismodellen mogelijk. 

Bij wijze van algemeen principe bepaalt de EU-Zeehavenverordening dat de voorwaarden 

inzake toegang tot de havenvoorzieningen, -installaties en -uitrusting billijk, redelijk en niet-

discriminerend moeten zijn
43

. Dit impliceert o.m. dat, wanneer een onderneming een 

(immaterieel) markttoegangsrecht geniet, zij ook een (materieel) recht op toegang tot de 

haveninfrastructuur heeft. 

5.2. Minimumeisen 

De EU-Zeehavenverordening besteedt twee artikels aan het model van de ‘vergunde 

dienstverlening’, d.i. de mogelijkheid om aan aanbieders van havendiensten minimumeisen op 

te leggen. Ten eerste bepaalt de verordening dat de havenbeheerder
44

 (of de bevoegde 

instantie
45

) inderdaad kan eisen dat aanbieders van havendiensten
46

, met inbegrip van 

onderaannemers, aan minimumeisen voor de verrichting van een havendienst voldoen
47

. Deze 

eisen mogen alleen betrekking hebben op: 1° de beroepskwalificaties van de dienstaanbieder, 

diens personeel of de natuurlijke personen die de activiteiten van de dienstaanbieder 

daadwerkelijk en permanent beheren; 2° de financiële draagkracht van de dienstaanbieder; 3° 

de uitrusting die nodig is om de havendienst te verrichten in normale en veilige 

omstandigheden en het vermogen om deze uitrusting op het vereiste niveau te houden; 4° de 

beschikbaarheid van de havendienst voor alle gebruikers, aan alle aanlegplaatsen en zonder 

onderbrekingen, dag en nacht, het hele jaar door; 5° naleving van eisen ten aanzien van 

maritieme veiligheid of de veiligheid en beveiliging van de haven of de toegang tot de haven, 

de installaties, uitrusting en werknemers en andere personen; 6° naleving van lokale, 

nationale, uniale en internationale milieueisen; 7° naleving van verplichtingen op het gebied 

van sociale en arbeidswetgeving, met inbegrip van de voorwaarden van collectieve 

overeenkomsten, bemanningsvoorschriften en voorschriften met betrekking tot werk- en 

rusttijden voor zeevarenden, en de regels inzake arbeidsinspecties; 8° de betrouwbaarheid van 

de havendienstaanbieder, als bepaald overeenkomstig eventueel toepasselijk nationaal recht
48

. 

De invoering van dergelijke minimumeisen laat de regeling m.b.t. 

openbaredienstverplichtingen onverlet
49

. De opgelegde minimumeisen moeten transparant, 

objectief, niet-discriminerend, evenredig en relevant voor de categorie en aard van de 

betrokken havendiensten zijn, en worden nageleefd totdat het recht om havendiensten te 

verrichten vervalt
50

.  

Luidens de EU-Zeehavenverordening moest de havenbeheerder of de bevoegde instantie de 

minimumeisen en de procedure voor het verlenen van het erop gebaseerde 

                                                 
43

 Art. 3.3. 
44

 Het begrip havenbeheerder is gedefinieerd in art. 2, 5). 
45

 Het begrip bevoegde instantie is gedefinieerd in art. 2, 3). 
46

 Het begrip aanbieder van havendiensten is gedefinieerd in art. 2, 13). 
47

 Art. 4.1. 
48

 Zie nader art. 4.2. 
49

 Art. 4.7. 
50

 Art. 4.4. 
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markttoegangsrecht bekendmaken uiterlijk op 24 maart 2019. In het geval van minimumeisen 

die van kracht werden of worden na die datum, moest of moet de bekendmaking gebeuren ten 

minste drie maanden voor de datum waarop deze minimumeisen van kracht werden of 

worden. De havenbeheerder of de bevoegde instantie moet de aanbieders van havendiensten 

van tevoren in kennis stellen van wijzigingen in de criteria en de procedure
51

. 

Indien de minimumeisen specifieke kennis van de plaatselijke omstandigheden omvatten, 

moet de havenbeheerder of de bevoegde instantie ervoor zorgen dat er adequate toegang tot 

informatie is, onder transparante en niet-discriminerende voorwaarden
52

. Wanneer de lidstaat 

het nodig acht een vlagvereiste op te leggen met het oog op de naleving van sociaalrechtelijke 

minimumeisen voor vaartuigen die voornamelijk worden gebruikt voor sleep- of 

meeractiviteiten, moet hij de Commissie voorafgaandelijk op de hoogte te brengen
53

.  

Wat betreft de procedure om de naleving van de minimumeisen te waarborgen (d.i. de 

procedure om markttoegangsrechten toe te kennen onder een stelsel van ‘vergunde 

dienstverlening’) bepaalt de EU-Zeehavenverordening dat de havenbeheerder of de bevoegde 

instantie havendienstaanbieders moet behandelen op transparante, objectieve, niet-

discriminerende en evenredige wijze
54

. De havenbeheerder of de bevoegde instantie verleent 

of weigert het recht om havendiensten te verrichten binnen een redelijke termijn, en in elk 

geval niet later dan vier maanden na ontvangst van een verzoek om verlening van het 

markttoegangsrecht en de nodige documenten
55

. Elke weigering door de havenbeheerder of de 

bevoegde instantie wordt naar behoren gemotiveerd op basis van de minimumeisen
56

. Elke 

beperking in de tijd of beëindiging, door de havenbeheerder of de bevoegde instantie, van het 

recht om havendiensten te verrichten moet naar behoren gemotiveerd zijn en in 

overeenstemming zijn met de vermelde principes van transparantie, objectiviteit, niet-

discriminatie en evenredigheid
57

. Hoewel de EU-Zeehavenverordening zulks niet 

uitdrukkelijk bepaalt, wordt de toekenning van het markttoegangsrecht onder een stelsel van 

‘minimumeisen’ of ‘vergunde dienstverlening’ beheerst door het automatismebeginsel: aan 

iedere belangstellende die aan de objectieve voorwaarden voldoet, moet daadwerkelijk 

markttoegang worden verleend. 

5.3. Beperkingen van het aantal dienstaanbieders 

De EU-Zeehavenverordening laat de havenbeheerder en de bevoegde instantie uitdrukkelijk 

toe het aantal havendienstaanbieders te beperken om een of meer van de vijf volgende, 

limitatief opgesomde redenen
58

: 1° schaarste of gereserveerd gebruik van de beschikbare 

ruimte aan land of op de oever, op voorwaarde dat de beperking in overeenstemming is met 

de toepasselijke besluiten of plannen; 2° verzekering van openbaredienstverplichtingen, 

daaronder begrepen gevallen waarin het ontbreken van de beperking voor de havenbeheerder, 

                                                 
51

 Art. 4.6. 
52

 Art. 4.5. 
53

 Zie art. 4.3. 
54

 Art. 5.1. 
55

 Art. 5.2. 
56

 Art. 5.3. 
57

 Art. 5.4. 
58

 Art. 6.1. 
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de bevoegde instantie of de havengebruikers leidt tot buitensporig hoge kosten in verband met 

het nakomen van dergelijke verplichtingen; 3° verzekering van veilige, beveiligde of 

ecologisch duurzame havenactiviteiten; 4° onmogelijkheid van activiteiten van meerdere 

dienstaanbieders wegens de kenmerken van de haveninfrastructuur of de aard van het 

havenverkeer; en 5° de formele erkenning door de Commissie van het concurrentieel karakter 

van een havensector of subsector, samen met zijn havendiensten
59

. 

Teneinde belangstellende partijen de kans te geven om binnen een redelijke termijn 

opmerkingen te formuleren, moet de havenbeheerder of de bevoegde instantie het voorstel om 

het aantal havendienstaanbieders te beperken, samen met de gronden ter rechtvaardiging, 

bekend maken ten minste drie maanden voor de vaststelling van het besluit om het aantal 

aanbieders te beperken
60

. De havenbeheerder of de bevoegde instantie moet ook het genomen 

besluit om het aantal aanbieders te beperken bekend maken
61

. De havenbeheerder of de 

bevoegde instantie moet de aanbieders waarvan het aantal beperkt is aanduiden op basis van 

een ‘selectieprocedure’ die openstaat voor alle belangstellende partijen en die niet-

discriminerend en transparant is. De havenbeheerder of de bevoegde instantie maakt 

informatie over de havendienst en de selectieprocedure bekend en zorgt ervoor dat alle 

belangstellende partijen effectief toegang hebben tot de informatie die voor het voorbereiden 

van hun inschrijvingen essentieel is. Belanghebbende partijen moeten genoeg tijd krijgen om 

hen toe te laten een degelijke evaluatie te maken en hun inschrijvingen voor te bereiden. In 

normale omstandigheden bedraagt de minimumtermijn 30 dagen
62

. De bekendmaking gebeurt 

op het internet en, in voorkomend geval, in het Publicatieblad van de Europese Unie
63

. De 

selectieprocedureverplichting is niet van toepassing wanneer de sector door de Commissie is 

erkend als concurrentieel, wanneer de lidstaat zijn kleine vrachthavens van het uitgebreide 

TEN-T-netwerk toelaat het aantal aanbieders te beperken
64

, en wanneer de havendienst wordt 

aangeboden door een interne exploitant
65

.  

De regeling m.b.t. de ‘beperking’ van het aantal dienstaanbieders (of het markttoegangsmodel 

van ‘geselecteerde dienstverlening’) geldt niet alleen ingeval de havenbeheerder of de 

bevoegde instantie een expliciete numerieke beperking van het aantal dergelijke rechten (of 

aantal dienstverleners) invoert (bijv. wanneer een monopolie inzake slepen of meren wordt 

gecreëerd). Het regime geldt ook wanneer het aantal rechten of dienstaanbieders indirect 

wordt beperkt, inz. telkens wanneer een exclusief gebruiksrecht wordt verleend op een land- 

of wateroppervlak in de haven (zoals wanneer een bunkerbedrijf een havensite huurt). 

Doordat het hoofdstuk van de EU-Zeehavenverordening over het verrichten van diensten bij 

voorbaat niet van toepassing is op vrachtafhandelings- en passagiersdiensten, resulteert de 

                                                 
59

 Het laatste geval betreft een uitzondering op de gelding van de EU-regels inzake overheidsopdrachten in de 

speciale sectoren voor activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie op marktgebieden waarvoor de 

toegang niet beperkt is (zie art. 12 en 35 Richtlijn 2014/25/EU en Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1804). Tot 

dusver is van dit bijzondere regime in geen enkele lidstaat m.b.t. de exploitatie van havens gebruik gemaakt. 
60

 Art. 6.2. 
61

 Art. 6.3. 
62

 Art. 6.4. 
63

 Overw. (21). 
64

 Zie art. 6.7. 
65

 Art. 6.5. 
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verordening echter niet in een verplichting om de verlening van het recht om dergelijke 

diensten te verrichten toe te kennen na een transparante, concurrentiële en objectieve 

procedure. De aanhef van de verordening wijst de lidstaten er echter op dat bij het gunnen van 

markttoegangsrechten inzake vrachtafhandelings- en passagiersdiensten ‘de beginselen van 

transparantie en non-discriminatie’ moeten worden nageleefd. Als de lidstaten vasthouden aan 

hun bestaande nationale recht inzake markttoegang tot vrachtafhandelings- en 

passagiersdiensten moeten zij meer bepaald ‘de voornaamste beginselen uit de rechtspraak 

van het Hof van Justitie’ in acht nemen
66

. Bedoeld is de zgn. transparantierechtspraak, 

waarvan de basis is gelegd in het Telaustria-arrest
67

. 

5.4. Openbaredienstverplichtingen 

De EU-Zeehavenverordening laat de lidstaten (of desgevallend de havenbeheerder, dan wel 

de bevoegde instantie) toe om aan havendienstaanbieders openbaredienstverplichtingen
68

 op 

te leggen. Die verplichtingen dienen te waarborgen: 1° de beschikbaarheid van de havendienst 

voor alle havengebruikers, aan alle aanlegplaatsen, zonder onderbrekingen, dag en nacht, het 

hele jaar door; 2° de beschikbaarheid van de dienst voor alle gebruikers onder dezelfde 

voorwaarden; 3° de betaalbaarheid van de dienst voor bepaalde categorieën van gebruikers; 4° 

de veiligheid, beveiliging of ecologische duurzaamheid van havenactiviteiten; 5° de 

voorziening van passende vervoersdiensten voor het publiek; en/of 6° territoriale 

samenhang
69

. 

De openbaredienstverplichtingen moeten luidens de verordening duidelijk omschreven, 

transparant, niet-discriminerend en controleerbaar zijn, en gelijke toegang voor alle in de Unie 

gevestigde aanbieders van havendiensten waarborgen
70

. Indien een lidstaat besluit voor 

dezelfde dienst openbaredienstverplichtingen op te leggen in al zijn zeehavens die onder de 

verordening vallen, moet hij de Commissie van deze verplichtingen in kennis stellen
71

. De 

verordening ontneemt de bevoegde instanties niet de mogelijkheid om ter verzekering van 

openbaredienstverlening compensatie te verlenen, mits de staatssteunregels in acht worden 

genomen
72

. In geval van een verstoring van havendiensten waarvoor 

openbaredienstverplichtingen zijn opgelegd of wanneer er een direct risico op een dergelijke 

situatie bestaat, kan de havenbeheerder of de bevoegde instantie een zgn. noodmaatregel 

treffen. Die kan de vorm aannemen van een directe gunning om de dienst voor een termijn 

van maximaal twee jaar aan een andere aanbieder toe te wijzen
73

. 

5.5. Interne exploitanten 

Luidens de EU-Zeehavenverordening kan de havenbeheerder of de bevoegde instantie 

besluiten een havendienst zelf te verrichten, dan wel via een juridisch zelfstandige entiteit 

                                                 
66

 Overw. (38).  
67

 HvJ 7 december 2000, Telaustria, Zaak C-324/98. 
68

 Zie de definitie in art. 2, 14) en ook overw. (31). 
69

 Art. 7.1. 
70

 Art. 7.2. 
71

 Art. 7.3. 
72

 Zie overw. (32). 
73

 Zie nader art. 7.4. 
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waarover de havenbeheerder of de bevoegde instantie een bepaalde mate van zeggenschap 

uitoefent die vergelijkbaar is met de zeggenschap die hij of zij over de eigen diensten heeft
74

, 

mits de desgevallend bepaalde minimumeisen op gelijke wijze van toepassing zijn op alle 

exploitanten die de betrokken havendienst verrichten
75

. 

Ingeval een dergelijke ‘interne exploitant’ een havendienst verleent, moet de lidstaat 

maatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen, die onder meer kunnen inhouden 

dat een relevante nationale instantie die onafhankelijk is van de havenbeheerder of van de 

bevoegde instantie met het nemen van een besluit tot beperking van het aantal 

havendienstaanbieders wordt belast
76

. Indien dergelijke maatregelen uitblijven, mag het aantal 

aanbieders niet kleiner zijn dan twee, tenzij een beperking van het aantal aanbieders tot een 

enkele aanbieder door een of meer van de hierboven besproken vijf redenen tot beperking 

gerechtvaardigd wordt
77

. In de eerste vier van die gevallen mag de interne exploitant de hem 

toegewezen havendienst hoe dan ook slechts uitvoeren in de haven of havens waarvoor hij als 

aanbieder van de havendienst is aangewezen
78

. In het geval van een zgn. 

concurrerendemarktafwijking geldt deze beperking niet
79

. 

5.6. Werknemersrechten 

De EU-Zeehavenverordening erkent nadrukkelijk de nood aan sociale bescherming. Vooreerst 

laat zij de toepassing van de sociale en arbeidsregelgeving van de lidstaten onverlet
80

. 

Onverminderd het Unierecht en het nationale recht, met inbegrip van cao’s, moet de 

havenbeheerder of de bevoegde instantie vereisen dat de havendienstaanbieder zijn personeel 

arbeidsvoorwaarden biedt die overeenstemmen met de sociale en arbeidswetgeving en dat 

deze aan de toepasselijke sociale normen voldoet
81

. In het geval van een wijziging van 

dienstaanbieder als gevolg van een gunning van een concessie of overheidsopdracht kan (dus 

niet: ‘moet’) de havenbeheerder of de bevoegde instantie vereisen dat de rechten en 

verplichtingen van de gevestigde dienstaanbieder die voortvloeien uit een 

arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding aan de nieuw aangewezen dienstaanbieder worden 

overgedragen. In dat geval worden aan het bij de vorige dienstaanbieder werkzame personeel 

dezelfde rechten toegekend als die welke het genoten zou hebben indien een overgang van 

onderneming zou hebben plaatsgevonden in de zin van Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 

12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende 

het behoud van de rechten van de werknemers bĳ overgang van ondernemingen, vestigingen 

of onderdelen van ondernemingen of vestigingen
82

. De zonet besproken bepalingen over 

werknemersbescherming gelden in principe niet voor vrachtafhandelingsdiensten, noch voor 

passagiersdiensten, noch voor loodsdiensten. Een afzonderlijke bepaling van de verordening, 

                                                 
74

 Zie de nadere definitie van het zeggenschap in art 8.2. 
75

 Art. 8.1. 
76

 Overw. (27). 
77

 Art. 6.6. 
78

 Art. 8.3. 
79

 Zie overw. (34). 
80

 Art. 9.1. 
81

 Art. 9.2. 
82

 Art. 9.3; zie voorts art. 9.4. 



11 

 

welke niet in het hoofdstuk over de verrichting van diensten is opgenomen, maar in hoofdstuk 

IV met de ‘Algemene en slotbepalingen’, en die dus voor alle havendiensten zonder 

onderscheid geldt, betreft de opleiding van personeel. Zij bepaalt dat de dienstaanbieders 

ervoor moeten zorgen dat personeelsleden de nodige opleiding krijgen om de voor het 

verrichten van hun werkzaamheden vereiste kennis te vergaren, met bijzondere nadruk op de 

gezondheids- en veiligheidsaspecten, en zorgen ervoor dat de opleidingsvereisten op 

regelmatige basis geactualiseerd worden om aan de uitdagingen van technologische innovatie 

tegemoet te komen
83

. 

De aanhef van de EU-Zeehavenverordening bevat een uitvoerige overweging die het belang 

onderlijnt van de werkzaamheden van het sectorale EU-comité voor de sociale dialoog in de 

havensector, en die dit comité verzoekt om richtlijnen voor opleidingsvereisten voor 

havenarbeiders vast te stellen. Verder stelt de passage dat de sociale partners onderzoek 

dienen te doen naar verschillende modellen voor de organisatie van de arbeid in zeehavens 

waarbij hoogwaardige banen en veilige arbeidsomstandigheden worden gewaarborgd en een 

antwoord wordt geboden op fluctuaties in de vraag naar havenarbeid
84

. Dit bevreemdt 

aangezien dergelijk uitvoerig onderzoek reeds beschikbaar is
85

 en aangezien de Europese 

rechtspraak duidelijk heeft gemaakt dat restrictieve poolstelsels in de regel onverenigbaar zijn 

met de fundamentele vrijheden en de mededingingsregels
86

.  

6. Financiële transparantie en autonomie 

6.1. Transparantie m.b.t. publieke financiering 

Hoofdstuk III van de EU-Zeehavenverordening is getiteld ‘Financiële transparantie en 

autonomie’. In de eerste plaats bevat het boekhoud- en transparantieregels die zijn gebaseerd 

op Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie betreffende de doorzichtigheid in de financiële 

betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen 

bepaalde ondernemingen
87

.  

De bepaling over de transparantie van financiële betrekkingen legt de verplichting op om de 

financiële betrekkingen tussen overheden en een havenbeheerder of een andere entiteit die 

namens hem havendiensten verricht en die publieke middelen
88

 ontvangt, op transparante 

wijze in het boekhoudingssysteem weer te geven om een duidelijk beeld te verschaffen over: 

1° de rechtstreekse toekenning van publieke middelen door overheden aan de betrokken 

havenbeheerders; 2° de toekenning van publieke middelen door overheden via 

                                                 
83

 Art. 14. 
84

 Zie overw. 56. 
85

 Zie Van Hooydonk, E., Port Labour in the EU, Antwerpen / Gent, Portius, 13 oktober 2014, 2 vol., 317 + 

1131 p. 
86

 Zie Van Hooydonk, E., 'Het Spaanse Havenarbeidersarrest (C-579/13): doodsteek voor de klassieke 

havenpools', TVR 2015, 35-49; zie inmiddels EVA-Hof 19 april 2016, Holship Norge, Zaak E-14/15. 
87

 Richtlijn 2006/111/EG van de Commissie van 16 november 2006 betreffende de doorzichtigheid in de 

financiële betrekkingen tussen lidstaten en openbare bedrijven en de financiële doorzichtigheid binnen bepaalde 

ondernemingen. 
88

 Het begrip publieke middelen is gedefinieerd in art. 11.3. 
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overheidsbedrijven of openbare financiële instellingen; alsmede 3° de besteding van die 

publieke middelen aan de doelen waarvoor ze zijn toegewezen
89

.  

Wanneer de havenbeheerder die publieke middelen ontvangt, zelf haven- of baggerdiensten 

aanbiedt, of wanneer een andere entiteit die diensten namens hem aanbiedt, moet hij van die 

publiek gefinancierde haven- of baggerdienst een afzonderlijke boekhouding bijhouden, op 

zodanige wijze dat: 1° alle kosten en opbrengsten correct worden toegerekend op grond van 

consequent toegepaste en objectief te rechtvaardigen beginselen inzake kostprijsadministratie; 

en 2° de beginselen inzake kostprijsadministratie volgens welke de gescheiden 

boekhoudingen worden gevoerd, duidelijk vastliggen
90

.  

Verder bevat de EU-Zeehavenverordening regels over het bewaren van informatie over 

publieke financiering
91

 en over de terbeschikkingstelling van de informatie in geval van 

klachten
92

. Indien publieke middelen worden betaald als vergoeding voor een 

openbaredienstverplichting, moeten zij afzonderlijk in de boekhouding worden verantwoord 

en mogen zij niet naar een andere dienst of bedrijfsactiviteit worden overgeboekt
93

. 

6.2. Havendienstheffingen 

De regeling van de verordening betreffende de heffingen op havendiensten
94

 is slechts in drie 

gevallen van toepassing: 1° ingeval de heffing wordt geïnd voor diensten verricht door een 

interne exploitant onderworpen aan een openbaredienstverplichting; 2° in het geval van een 

heffing voor een loodsdienst die niet aan ‘daadwerkelijke mededinging’ is blootgesteld; en 3° 

ingeval de heffing wordt opgelegd door havendienstaanbieders waarvan het aantal is beperkt 

op basis van openbaredienstverplichtingen. In deze drie gevallen, waarin ‘een groter risico op 

prijsmisbruik’ bestaat
95

, eist de EU-Zeehavenverordening dat de heffingen worden bepaald op 

transparante, objectieve en niet-discriminerende wijze en dat zij evenredig zijn aan de kosten 

van de aangeboden dienst
96

. 

De EU-Zeehavenverordening bevestigt dat de betaling van deze heffingen kan worden 

geïntegreerd in andere betalingen, op voorwaarde dat zij gemakkelijk identificeerbaar blijft
97

. 

Voorts bepaalt de verordening dat de dienstaanbieder in het geval van een formele klacht en 

op verzoek de betrokken nationale instantie
98

 alle relevante informatie ter beschikking moet 

stellen over de elementen die als basis dienen voor het bepalen van de structuur en het niveau 

van de havendienstheffingen die onderworpen zijn aan de principes van transparantie, 

                                                 
89

 Art. 11.1. Zie ook de overgangsregeling in art. 11.6. 
90

 Art. 11.2. De lidstaten kunnen beslissen dat deze verplichtingen niet gelden voor hun kleine vrachthavens van 

het uitgebreide TEN-T-netwerk (art 11.8). 
91

 Art. 11.4. 
92

 Art. 11.5. 
93

 Art. 11.7. 
94

 Zie de definitie in art. 2, 11). 
95

 Overw. (46). 
96

 Art. 12.1. 
97

 Zie art. 12.2. 
98

 Het gaat niet om de bevoegde instantie als gedefinieerd in art. 2, 3), maar om de betrokken instantie die de 

lidstaten moeten aanduiden overeenkomstig art. 17. 
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objectiviteit, niet-discriminatie en evenredigheid
99

. De EU-Zeehavenverordening geldt 

onverminderd de mededingingsregels van de Unie en nationale 

prijsreguleringsmechanismen
100

. 

6.3. Haveninfrastructuurheffingen 

De EU-Zeehavenverordening definieert een heffing op het gebruik van haveninfrastructuur 

als ‘een heffing die wordt geïnd, en direct of indirect ten goede komt aan de havenbeheerder 

of de bevoegde instantie, voor het gebruik van infrastructuur, installaties en diensten, met 

inbegrip van de waterweg naar de betrokken haven, en voor de toegang tot de verwerking van 

passagiers en vracht, maar met uitsluiting van landpachttarieven en heffingen van gelijke 

werking’
101

. In het Nederlands worden deze heffingen doorgaans aangeduid als ‘havengelden’ 

of ‘havenrechten’. 

Gevolg gevend aan het principe ‘de gebruiker betaalt’, vangt de materiële regeling van de 

haveninfrastructuurheffingen aan met een verplichting om dergelijke heffingen in te stellen: 

de lidstaten moeten ervoor zorgen dat een heffing op het gebruik van haveninfrastructuur 

wordt opgelegd. Zulks verhindert echter niet dat havendienstaanbieders die gebruikmaken van 

de haveninfrastructuur havendienstheffingen opleggen
102

. Analoog aan de corresponderende 

bepaling m.b.t. de havendienstenheffingen is bepaald dat de betaling van de 

haveninfrastructuurheffingen kan worden geïntegreerd in andere betalingen, mits zij 

gemakkelijk identificeerbaar blijft
103

. 

Voorts bepaalt de EU-Zeehavenverordening dat de structuur en het niveau van de 

haveninfrastructuurheffingen worden bepaald op basis van de eigen commerciële strategie en 

investeringsplannen van de haven en moeten voldoen aan de mededingingsregels. In 

voorkomend geval, voegt de verordening eraan toe, voldoen deze heffingen ook aan de 

algemene voorschriften die in het kader van het algemeen havenbeleid van de betrokken 

lidstaat zijn bepaald
104

. Fiscale of semi-fiscale tariferingsstelsels zijn onder de EU-

Zeehavenverordening moeilijk te handhaven. De aanhef vermeldt dat de 

haveninfrastructuurheffingen transparant, en vooral gemakkelijk identificeerbaar, en niet-

discriminerend moeten zijn en dienen bij te dragen tot het onderhoud en de ontwikkeling van 

infrastructuur en dienstenfaciliteiten en tot het verrichten van diensten die nodig zijn voor het 

uitvoeren of faciliteren van vervoersactiviteiten binnen het havengebied en op de waterwegen 

die toegang geven tot de havens die onder de bevoegdheid van de havenbeheerder vallen
105

. 

Hoewel deze overweging geen pendant heeft in de materiële bepalingen van de verordening, 

blijkt uit de voorbereiding dat het om essentiële standaarden gaat, die vasthangen aan de 

definitie van de heffing. Een heffing die niet aan die standaarden voldoet, is geen heffing op 

het gebruik van haveninfrastructuur zoals gedefinieerd in de verordening, zodat de lidstaat die 
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ze organiseert of toelaat, tekortkomt aan de verplichting de vereiste 

haveninfrastructuurheffing te doen innen. Anderzijds dient te worden vastgesteld dat de 

Europese regelgever ervan heeft afgezien om m.b.t. haveninfrastructuurheffingen een strikte 

kostenproportionaliteit op te leggen. Het oude, reeds in het voormelde Groenboek uit 1997 

gepropageerde academische principe dat de tarieven de marginale sociale kosten dienen te 

weerspiegelen, werd onhaalbaar geacht. 

Luidens de EU-Zeehavenverordening mogen haveninfrastructuurheffingen worden 

gedifferentieerd overeenkomstig de eigen economische strategie en het beleid inzake 

ruimtelijke ordening van de haven, gerelateerd, onder andere, aan bepaalde categorieën 

gebruikers, of om het efficiënter gebruik van de haveninfrastructuur, de korte vaart
106

 of 

goede milieuprestaties, dan wel het energie- of koolstofefficiënt vervoer te bevorderen. Zulks 

moet bijdragen tot de verwezenlijking van de milieu- en klimaatbeleidsdoelstellingen en de 

duurzame ontwikkeling van de haven en de omgeving, met name door de ecologische 

voetafdruk van de vaartuigen die de haven aandoen en er blijven liggen te helpen 

verkleinen
107

. De Commissie dient in samenwerking met de lidstaten richtsnoeren inzake 

gemeenschappelijke classificatiecriteria voor vaartuigen op te stellen met het oog op 

vrijwillige milieuheffingen, rekening houdend met internationaal overeengekomen normen
108

. 

De differentiatiecriteria moeten transparant, objectief, niet-discriminerend zijn en in 

overeenstemming met het mededingingsrecht, inclusief de regels inzake staatssteun. De 

haveninfrastructuurheffingen kunnen mede gebaseerd zijn op externe kosten en kunnen 

variëren naargelang de commerciële praktijken
109

. De differentiatie kan leiden tot een 

nultarief voor bepaalde categorieën gebruikers, bijv. hospitaalschepen, vaartuigen die 

deelnemen aan wetenschappelijke, culturele of humanitaire missies, sleepboten en 

havenuitrusting voor drijvende diensten
110

. 

De havengebruikers en hun vertegenwoordigers of verenigingen moeten in kennis worden 

gesteld van de aard en het niveau van de haveninfrastructuurheffingen. De gebruikers moeten 

ook in kennis worden gesteld van wijzigingen in de aard of het niveau van de heffingen en dit 

ten minste twee maanden vóór de dag waarop de wijzigingen van kracht worden
111

. De 

havenbeheerder of de bevoegde instantie is niet verplicht om differentiaties in de heffingen als 

gevolg van individuele onderhandelingen openbaar te maken
112

. Hoewel de EU-wetgever 

individuele commerciële kortingen op havengelden principieel heeft aanvaard, zijn de 

lidstaten niet verplicht om dergelijke praktijken toe te staan, en moet steeds rekening worden 

gehouden met o.m. het mededingingsrecht, waaronder de regels inzake het toekennen van 

frequentiekortingen. 

In het geval van een formele klacht en op verzoek moet de havenbeheerder de informatie 

m.b.t. de voormelde differentiaties en de voormelde kennisgevingen aan de gebruikers en alle 
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relevante informatie over de elementen die als basis dienen voor het bepalen van de structuur 

en het niveau van de haveninfrastructuurheffingen ter beschikking stellen van de betrokken 

nationale instantie. Die instantie stelt de informatie op verzoek ter beschikking aan de 

Commissie
113

. 

7. Procedurele waarborgen 

7.1. Verplichte raadpleging en informatie 

De EU-Zeehavenverordening bepaalt dat de havenbeheerder de havengebruikers moet 

raadplegen over zijn heffingenbeleid, ook wanneer een interne exploitant optreedt. Deze 

raadpleging moet o.m. gebeuren bij elke aanzienlijke wijziging van de heffingen
114

. Voorts 

moet de havenbeheerder de havengebruikers en andere relevante belanghebbenden raadplegen 

over essentiële, onder zijn bevoegdheid vallende aangelegenheden in verband met: 1° de 

coördinatie van havendiensten binnen het havengebied; 2° maatregelen om de verbindingen 

met het achterland te verbeteren; 3° de efficiëntie en de vereenvoudiging van administratieve 

procedures; 4° milieuaspecten; 5° ruimtelijke ordening; alsmede 6° maatregelen ter 

waarborging van de veiligheid in het havengebied, waaronder, in voorkomend geval, de 

gezondheid en veiligheid van havenwerkers
115

.  

Van hun kant moeten de havendienstaanbieders de havengebruikers passende informatie over 

de aard en het niveau van de havendienstheffingen ter beschikking stellen
116

. Deze 

verplichting geldt voor alle dergelijke heffingen. 

Bij het nakomen van de vermelde verplichtingen moeten de havenbeheerder en de 

havendienstaanbieders de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie 

eerbiedigen
117

. 

7.2. Klachtenbehandeling 

Luidens de EU-Zeehavenverordening moet elke lidstaat ervoor zorgen dat een doeltreffende 

procedure voorhanden is voor het behandelen van klachten die uit de toepassing van de 

verordening voortvloeien
118

. De klachten moeten worden behandeld op een wijze die 

belangenconflicten voorkomt en functioneel onafhankelijk is van havenbeheerders en 

havendienstaanbieders. Tussen de behandeling van klachten enerzijds en de eigendom en het 

beheer van havens, het verrichten van havendiensten en het gebruik van havens anderzijds 

moet een daadwerkelijke functionele scheiding bestaan. De behandeling van klachten 

geschiedt op onpartijdige en transparante wijze en met inachtneming van de vrijheid van 

ondernemen
119

. De klachten worden ingediend in de lidstaat van de haven waar het geschil 

verondersteld wordt te zijn ontstaan. De havengebruikers en andere belanghebbenden moeten 
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in kennis worden gesteld van de plaats waar en de wijze waarop een klacht kan worden 

ingediend, en welke instanties voor de klachtenbehandeling verantwoordelijk zijn
120

. Deze 

instanties moeten, in voorkomend geval, samenwerken met het oog op wederzijdse bijstand 

bij geschillen met partijen die in verschillende lidstaten gevestigd zijn
121

. De 

klachtbehandelingsinstanties moeten de bevoegdheid hebben om havenbeheerders, 

havendienstaanbieders en havengebruikers te verplichten hen informatie in verband met een 

klacht te verschaffen
122

 en om, in voorkomend geval, bindende beslissingen te nemen die 

vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing
123

. De lidstaten moesten de Europese Commissie 

uiterlijk op 24 maart 2019 in kennis stellen van de klachtbehandelingsprocedure alsmede van 

de klachtbehandelende instanties, en vervolgens dient dat te gebeuren m.b.t. elke wijziging 

van deze informatie. De Commissie maakt deze informatie bekend en werkt ze regelmatig bij 

op haar website
124

. In voorkomend geval moeten de lidstaten over de toepassing van de 

bepaling over de klachtenbehandeling algemene informatie uitwisselen. De Commissie steunt 

deze samenwerking
125

. 

7.3. Beroepsprocedures 

De EU-Zeehavenverordening geeft elke partij met een rechtmatig belang het recht beroep aan 

te tekenen tegen de besluiten of afzonderlijke maatregelen die krachtens de verordening door 

de havenbeheerder, de bevoegde instantie of elke andere betrokken nationale instantie worden 

genomen. De beroepsinstanties moeten onafhankelijk van de betrokken partijen zijn en 

kunnen gerechten zijn
126

. Wanneer de beroepsinstantie geen rechtscollege is, moeten haar 

beslissingen luidens de verordening altijd schriftelijk gemotiveerd worden. De beslissingen 

van de beroepsinstantie moeten vatbaar zijn voor rechterlijke toetsing door een nationaal 

gerecht
127

. 

7.4. Sancties 

De EU-Zeehavenverordening verplicht de lidstaten ten slotte om voorschriften vast te stellen 

ten aanzien van de sancties die van toepassing zijn op overtredingen van deze verordening en 

alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden uitgevoerd. 

De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten moesten de 

Commissie uiterlijk 24 maanden na de datum van inwerkingtreding van de verordening van 

die maatregelen in kennis stellen en moeten haar onverwijld alle latere wijzigingen ervan 

mededelen
128
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