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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2.3.2016 A8-0023/138 

Muudatusettepanek  138 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) komisjon peaks hiljemalt aastaks 

2019 esitama ettepaneku üleeuroopalise 

nn meremagistraalidega (Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 

1315/2013
1
 ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EL) nr 1316/2013
2
) 

seotud mõiste kohta, millega tugevdatakse 

piiriüleste piirkondade, näiteks Vahemere, 

Musta mere, Atlandi ookeani ja 

Läänemere sadamaid, et osutada 

sadamateenuseid transpordivoogude 

lähte- või sihtkohale lähemal ja 

panustada seeläbi vähem säästva 

maismaatranspordi kasutamise 

vähendamisse ja vältimisse. 

 ________________ 

 1
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1315/2013 üleeuroopalise 

transpordivõrgu arendamist käsitlevate 

liidu suuniste kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 

1). 

 2
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1316/2013, millega luuakse Euroopa 

Ühendamise Rahastu, muudetakse 

määrust (EL) nr 913/2010 ning 

tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) 



 

AM\1088491ET.doc  PE576.667v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 EMPs 

kohaldatav tekst (ELT L 348, 20.12.2013, 

lk 129). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/139 

Muudatusettepanek  139 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) selge raamistik sadamateenuste 

turulepääsu valdkonnas; 

(a) selge raamistik sadamateenuste 

korraldamise valdkonnas, sealhulgas 

kõrge ohutustaseme, keskkonna- ja 

tööstandardite ning sotsiaaldialoogi 

olulisuse tunnustamine sadamateenuste 

sektoris; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/140 

Muudatusettepanek  140 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) punkerdamine; välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/141 

Muudatusettepanek  141 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) sildumine; välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/142 

Muudatusettepanek  142 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigis 

üleeuroopalise transpordivõrgu sadamates, 

mis on kindlaks määratud määruse XXX 

[määrus TEN-T suuniste kohta] I lisas. 

3. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigis 

üleeuroopalise transpordi põhivõrgu 

sadamates, mis on loetletud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

1315/2013
1
 II lisas.  

 ____________________ 

 1
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 

detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 

1315/2013 üleeuroopalise 

transpordivõrgu arendamist käsitlevate 

liidu suuniste kohta ja millega 

tunnistatakse kehtetuks otsus nr 

661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 

1). 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/143 

Muudatusettepanek  143 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui katkevad sadamateenused, mille 

suhtes on kehtestatud avaliku teenindamise 

kohustused, või sellise olukorra tekkimise 

otsese riski korral võib pädev asutus võtta 

erakorralisi meetmeid. Erakorraliseks 

meetmeks võib olla otselepingu sõlmimine, 

et anda teenuse osutamine kuni üheks 

aastaks mõne muu teenuseosutaja kätte. 

Kõnealuse ajavahemiku jooksul algatab 

pädev asutus vastavalt artiklile 7 uue 

menetluse sadamateenuse osutaja 

valimiseks või kohaldab artiklit 9. 

6. Kui katkevad sadamateenused, mille 

suhtes on kehtestatud avaliku teenindamise 

kohustused, või sellise olukorra tekkimise 

otsese riski korral võib pädev asutus võtta 

erakorralisi meetmeid. Erakorraliseks 

meetmeks võib olla otselepingu sõlmimine, 

et anda teenuse osutamine kuni üheks 

aastaks mõne muu teenuseosutaja kätte. 

Kõnealuse ajavahemiku jooksul algatab 

pädev asutus uue menetluse sadamateenuse 

osutaja valimiseks või kohaldab artiklit 9. 

Õiguspäraste kollektiivsete läbirääkimiste 

ja kollektiivse tegutsemise õiguse, kaasa 

arvatud streigiõiguse kasutamine ei 

kujuta endast niisugust sadamateenuste 

katkestust, mille puhul võib võtta 

erakorralisi meetmeid. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/144 

Muudatusettepanek  144 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevat peatükki ega artikli 24 

üleminekusätteid ei kohaldata 

lastikäitlusteenuste ega reisijaveo suhtes. 

Käesolevat peatükki ega artikli 24 

üleminekusätteid ei kohaldata 

lastikäitlusteenuste, reisijaveo ega 

pukseerimise suhtes. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/145 

Muudatusettepanek  145 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 14 – lõige 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ilma et see piiraks lõiget 3, võivad 

sadama infrastruktuuri kasutustasud olla 

diferentseeritud vastavalt sagedase 

kasutusega seotud äritavadele või selleks, 

et edendada sadama infrastruktuuri 

tõhusamat kasutust, lähimerevedu või 

veotoimingute head keskkonnatoimet, 

energiatõhusust või CO2-tõhusust. 

Selliseks diferentseerimiseks kasutatavad 

kriteeriumid peavad olema asjakohased, 

objektiivsed, läbipaistvad ja 

mittediskrimineerivad ning võtma piisavalt 

arvesse konkurentsieeskirju. Eelkõige peab 

diferentseerimine kehtima võrdsetel 

tingimustel kõigi asjaomaste 

sadamateenuste kasutajate suhtes. 

4. Ilma et see piiraks lõiget 3, võivad 

sadama infrastruktuuri kasutustasud olla 

diferentseeritud vastavalt sadama 

majandusstrateegiale, äritavadele ja 

ruumilise planeerimise poliitikale. Seega 

võivad sellised tasud olla diferentseeritud 

vastavalt kasutussagedusele või selleks, et 

edendada sadama infrastruktuuri tõhusamat 

kasutust, lähimerevedu või veotoimingute 

head keskkonnatoimet, energiatõhusust või 

CO2-tõhusust. Selliseks 

diferentseerimiseks kasutatavad 

kriteeriumid peavad võtma arvesse 

väliskulusid, olema asjakohased, 

objektiivsed, läbipaistvad ja 

mittediskrimineerivad ning võtma piisavalt 

arvesse konkurentsieeskirju. Eelkõige peab 

diferentseerimine kehtima võrdsetel 

mittediskrimineerivatel tingimustel kõigi 

asjaomaste sadamateenuste kasutajate 

suhtes. 

Or. en 

 

 


