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2.3.2016 A8-0023/138 

Pakeitimas 138 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) Komisija ne vėliau kaip iki 2019 m. 

turėtų pasiūlyti jūrų greitkelių samprata ( 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1315/2013
1
 ir 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1316/2013
2
) 

pagrįstą transeuropinę koncepciją, pagal 

kurią būtų skatinama tarpvalstybinių 

regionų, pvz., Viduržemio jūros, 

Juodosios jūros, Atlanto vandenyno ir 

Baltijos jūros, uostų veikla, siekiant teikti 

arčiau pradinių ir galutinių transporto 

srautų taškų esančių uostų paslaugas ir 

taip padėti riboti ne tokį tvarų sausumos 

transportą ir jo vengti; 

 ________________ 

 1
 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos 

transeuropinio transporto tinklo plėtros 

gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 

Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, 

p. 1). 

 2
 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama 

Europos infrastruktūros tinklų priemonė 

ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 

Nr. 913/2010 bei panaikinami 

reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) 

Nr. 67/2010 (Tekstas svarbus EEE) 
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(OL L 348, 2013 12 20, p. 129). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Pakeitimas 139 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) aiški patekimo į uosto paslaugų rinką 

sistema; 

a) aiški uosto paslaugų organizavimo 

sistema, įskaitant aukštų saugos, 

aplinkosaugos ir darbo standartų bei 

socialinio dialogo uosto paslaugų 

sektoriuje svarbos pripažinimą; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Pakeitimas 140 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) bunkeravimas; Išbraukta. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Pakeitimas 141 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) švartavimas; Išbraukta. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Pakeitimas 142 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Šis reglamentas taikomas visiems 

transeuropinio transporto tinklo jūrų 

uostams, nustatytiems Reglamento XXX 

[reglamento dėl TEN-T gairių] I priede. 

3. Šis reglamentas taikomas visiems 

pagrindinio transeuropinio transporto 

tinklo jūrų uostams, išvardytiems Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 1315/2013 II priede
1
. 

 ____________________ 

 1
 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos 

transeuropinio transporto tinklo plėtros 

gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 

Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, 

p. 1). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Pakeitimas 143 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jeigu sutrinka uosto paslaugų, kurios 

teikiamos pagal viešosios paslaugos 

įpareigojimus, teikimas arba kai atsiranda 

tiesioginis tokios padėties susidarymo 

pavojus, kompetentinga institucija gali 

taikyti neatidėliotiną priemonę. Kaip 

neatidėliotina priemonė gali būti taikomas 

tiesioginis paskyrimas, kad paslaugos 

teikimą būtų galima pavesti kitam paslaugų 

teikėjui ne ilgesniam kaip vienerių metų 

laikotarpiui. Per tą laikotarpį 

kompetentinga institucija arba pradeda 

taikyti naują tvarką, kad atrinktų uosto 

paslaugų teikėją pagal 7 straipsnį, arba 

taiko 9 straipsnį. 

6. Jeigu sutrinka uosto paslaugų, kurios 

teikiamos pagal viešosios paslaugos 

įpareigojimus, teikimas arba kai atsiranda 

tiesioginis tokios padėties susidarymo 

pavojus, kompetentinga institucija gali 

taikyti neatidėliotiną priemonę. Kaip 

neatidėliotina priemonė gali būti taikomas 

tiesioginis paskyrimas, kad paslaugos 

teikimą būtų galima pavesti kitam paslaugų 

teikėjui ne ilgesniam kaip vienerių metų 

laikotarpiui. Per tą laikotarpį 

kompetentinga institucija arba pradeda 

taikyti naują tvarką, kad atrinktų uosto 

paslaugų teikėją, arba taiko 9 straipsnį. 

Teisėtos kolektyvinės derybos arba teisė 

imtis kolektyvinių veiksmų, įskaitant teisę 

streikuoti, nelaikomi uosto paslaugų 

teikimo trikdžiais, dėl kurių galima imtis 

neatidėliotinų priemonių. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Pakeitimas 144 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šis skyrius ir 24 straipsnio pereinamojo 

laikotarpio nuostatos netaikomos krovinių 

tvarkymo paslaugoms ir keleivių 

aptarnavimo paslaugoms. 

Šis skyrius ir 24 straipsnio pereinamojo 

laikotarpio nuostatos netaikomos krovinių 

tvarkymo paslaugoms, keleivių 

aptarnavimo paslaugoms ir laivų vilkimui. 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

2.3.2016 A8-0023/145 

Pakeitimas 145 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Patekimas į uosto paslaugų rinką ir finansinis uostų skaidrumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsni 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Nedarant poveikio 3 daliai, uosto 

infrastruktūros mokesčiai gali būti 

diferencijuojami atsižvelgiant į komercinę 

praktiką, susijusią su dažnais naudotojais, 

arba siekiant paskatinti veiksmingiau 

naudoti uosto infrastruktūrą, plėtoti 

trumpųjų nuotolių laivybą arba užtikrinti, 

kad vykdant transportavimo veiklą būtų 

daromas mažas poveikis aplinkai, energija 

vartojama efektyviai arba išmetama mažai 

anglies dioksido. Tokio diferencijavimo 

kriterijai turi būti tiesiogiai susiję, 

objektyvūs, skaidrūs, nediskriminaciniai ir 

deramai atitikti konkurencijos taisykles. 

Ypač užtikrinama, kad toks 

diferencijavimas visiems atitinkamiems 

uosto paslaugų naudotojams būtų 

prieinamas vienodomis sąlygomis. 

4. Nedarant poveikio 3 daliai, uosto 

infrastruktūros mokesčiai gali būti 

diferencijuojami atsižvelgiant į uosto 

ekonominę strategiją, komercinę praktiką 

ir teritorijų planavimo politiką. Taigi tokie 

mokesčiai gali būti diferencijuojami 

atsižvelgiant į dažnus naudotojus arba 

siekiant paskatinti veiksmingiau naudoti 

uosto infrastruktūrą, plėtoti trumpųjų 

nuotolių laivybą arba užtikrinti, kad 

vykdant transportavimo veiklą būtų 

daromas mažas poveikis aplinkai, energija 

vartojama efektyviai arba išmetama mažai 

anglies dioksido. Tokio diferencijavimo 

kriterijai nustatomi atsižvelgiant į išorės 

sąnaudas, yra tiesiogiai susiję, objektyvūs, 

skaidrūs, nediskriminaciniai ir deramai 

atitinka konkurencijos taisykles. Ypač 

užtikrinama, kad toks diferencijavimas 

visiems atitinkamiems uosto paslaugų 

naudotojams būtų prieinamas vienodomis 

nediskriminacinėmis sąlygomis. 

Or. en 

 

 


