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2.3.2016 A8-0023/138 

Tarkistus  138 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Komission olisi viimeistään vuonna 

2019 ehdotettava merten moottoriteiden 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1315/2013
1
 ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

N:o 1316/2013
2
) yhteydessä Euroopan 

laajuista suunnitelmaa, jolla tuetaan 

satamia raja-alueilla, kuten Välimeren, 

Mustanmeren, Atlantin ja Itämeren 

alueilla, ja luodaan näin satamapalveluja 

lähelle liikennevirtojen lähtöpaikkaa tai 

määränpäätä. Tämä auttaisi 

vähentämään ja välttämään 

kestämättömämpää maaliikennettä. 

 ________________ 

 1
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

suuntaviivoista Euroopan laajuisen 

liikenneverkon kehittämiseksi ja 

päätöksen N:o 661/2010/EU 

kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 

s. 1). 

 2
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen 

Eurooppa -välineen perustamisesta sekä 

asetuksen (EU) N:o 913/2010 

muuttamisesta ja asetusten (EY) 

N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 

s. 129). 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/139 

Tarkistus  139 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) selkeät puitteet pääsylle 

satamapalvelujen markkinoille; 

a) selkeät puitteet satamapalvelujen 

järjestämiselle, mukaan luettuina 

turvallisuus-, ympäristö- ja työnormien 

sekä työmarkkinaosapuolten välisen 

vuoropuhelun merkityksen 

tunnustaminen satamapalvelujen alalla; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/140 

Tarkistus  140 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) tankkaus; Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/141 

Tarkistus  141 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) kiinnitys; Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/142 

Tarkistus  142 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

asetuksen XXX [TEN-T-suuntaviivoja 

koskeva asetus] liitteessä I määriteltyihin 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

merisatamiin. 

3. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen 1315/2013
1
 liitteessä II 

lueteltuihin Euroopan laajuisen liikenteen 

ydinverkon merisatamiin.  

 ____________________ 

 1
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1315/2013, annettu 

11 päivänä joulukuuta 2013, unionin 

suuntaviivoista Euroopan laajuisen 

liikenneverkon kehittämiseksi ja 

päätöksen N:o 661/2010/EU 

kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, 

s. 1).. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/143 

Tarkistus  143 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 6 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Kun sellaiset satamapalvelut 

keskeytyvät, joille on asetettu julkisen 

palvelun velvoitteita, tai kun tällainen 

tilanne on vaarassa syntyä välittömästi, 

toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa 

hätätoimenpiteen. Hätätoimenpiteenä 

palvelu voidaan siirtää suoraan toiselle 

palveluntarjoajalle enintään yhden vuoden 

ajaksi. Kyseisenä aikana toimivaltaisen 

viranomaisen on joko käynnistettävä 

7 artiklan mukainen uusi menettely 

satamapalvelun tarjoajan valitsemiseksi tai 

sovellettava 9 artiklaa. 

6. Kun sellaiset satamapalvelut 

keskeytyvät, joille on asetettu julkisen 

palvelun velvoitteita, tai kun tällainen 

tilanne on vaarassa syntyä välittömästi, 

toimivaltainen viranomainen voi toteuttaa 

hätätoimenpiteen. Hätätoimenpiteenä 

palvelu voidaan siirtää suoraan toiselle 

palveluntarjoajalle enintään yhden vuoden 

ajaksi. Kyseisenä aikana toimivaltaisen 

viranomaisen on joko käynnistettävä uusi 

menettely satamapalvelun tarjoajan 

valitsemiseksi tai sovellettava 9 artiklaa. 

Laillisten työehtosopimusneuvottelu- tai 

työtaistelutoimien – myös lakko-oikeuden 

– käyttämistä ei pidetä sellaisena 

satamapalveluiden keskeytyksenä, jonka 

vuoksi voidaan toteuttaa 

hätätoimenpiteitä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/144 

Tarkistus  144 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä lukua ja 24 artiklan 

siirtymäsäännöksiä ei sovelleta 

lastinkäsittely- eikä matkustajapalveluihin. 

Tätä lukua ja 24 artiklan 

siirtymäsäännöksiä ei sovelleta 

lastinkäsittely- ja matkustajapalveluihin 

eikä hinaukseen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/145 

Tarkistus  145 

Keith Taylor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Satamainfrastruktuurimaksut voivat 

vaihdella säännöllisiä käyttäjiä koskevien 

kaupallisten käytänteiden mukaisesti tai 

satamainfrastruktuurin tehokkaamman 

käytön tai lähimerenkulun taikka 

kuljetusten korkeatasoisen ympäristö-, 

energia- ja hiilitehokkuuden edistämiseksi, 

sanotun kuitenkaan rajoittamatta 

3 kohdan soveltamista. Tällaisessa 

vaihtelussa käytettävien 

arviointiperusteiden on oltava 

tarkoituksenmukaisia, puolueettomia, 

avoimia ja syrjimättömiä, ja siinä on 

otettava huomioon kilpailusäännöt 

asianmukaisella tavalla. Vaihtelun on 

oltava erityisesti kaikkien asiaankuuluvien 

satamapalvelujen käyttäjien saatavilla 

tasapuolisesti. 

4. Satamainfrastruktuurimaksut voivat 

vaihdella sataman määrittämän 

taloudellisen strategian, kaupallisten 

käytänteiden sekä aluesuunnittelun 

mukaisesti, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. 

Kyseiset maksut voivat siis vaihdella 

säännöllisten käyttäjien osalta tai 

satamainfrastruktuurin tehokkaamman 

käytön tai lähimerenkulun taikka 

kuljetusten korkeatasoisen ympäristö-, 

energia- ja hiilitehokkuuden edistämiseksi. 

Tällaisessa vaihtelussa käytettävissä 

arviointiperusteissa on otettava huomioon 

ulkoiset kustannukset, niiden on oltava 

tarkoituksenmukaisia, puolueettomia, 

avoimia ja syrjimättömiä, ja niissä on 

otettava huomioon kilpailusäännöt 

asianmukaisella tavalla. Vaihtelun on 

oltava erityisesti kaikkien asiaankuuluvien 

satamapalvelujen käyttäjien saatavilla 

tasapuolisesti ja syrjimättömästi. 

Or. en 

 

 


