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2.3.2016 A8-0023/138 

Grozījums Nr.  138 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

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

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Komisijai ne vēlāk kā līdz 

2019. gadam būtu jāpiedāvā Eiropas 

koncepcija saistībā ar jūras maģistrāļu 

programmu (Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regula (ES) Nr. 1315/2013
1
 un 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regula (ES) Nr. 1316/2013
2
), kura 

sekmētu ostu attīstību pārrobežu reģionos, 

piemēram, Vidusjūrā, Melnajā jūrā, 

Atlantijas okeānā un Baltijas jūrā, lai 

sniegtu ostas pakalpojumus tuvāk 

transporta plūsmu sākuma punktam vai 

galamērķim un līdz ar to palīdzētu 

mazināt mazāk ilgtspējīga sauszemes 

transporta izmantošanu un no tās 

izvairīties. 

 ________________ 

 1
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1315/2013 par Savienības 

pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 

attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 

Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 

1. lpp.). 

 2
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas 

infrastruktūras savienošanas 

instrumentu, groza Regulu (ES) 

Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) 
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Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 

(OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Grozījums Nr.  139 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

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

Regulas priekšlikums 

1.pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) skaidru sistēmu piekļuvei ostu 

pakalpojumu tirgum; 

(a) sistēmu ostas pakalpojumu 

organizācijai, tostarp atzīstot augstu 

drošības, vides un darba standartu un 

sociālā dialoga nozīmi ostas pakalpojumu 

nozarē; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Grozījums Nr.  140 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

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

Regulas priekšlikums 

1.pants – 2. punkts – a apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) degvielas uzņemšana; svītrots 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Grozījums Nr.  141 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

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

Regulas priekšlikums 

1.pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) pietauvošana; svītrots 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Grozījums Nr.  142 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

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

Regulas priekšlikums 

1.pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šo regulu piemēro visām Eiropas 

transporta tīkla jūras ostām, kā noteikts 

Regulas xxx [regulas par TEN-T 

pamatnostādnēm] I pielikumā. 

3. Šo regulu piemēro visām Eiropas 

transporta galvenā tīkla jūras ostām, kas 

uzskaitītas Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (ES) Nr. 1315/2013
1
 

II pielikumā. 

 ____________________ 

 1
 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2013. gada 11. decembra Regula (ES) 

Nr. 1315/2013 par Savienības 

pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 

attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu 

Nr. 661/2010/ES (OV L 348, 20.12.2013., 

1. lpp.). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Grozījums Nr.  143 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Gadījumā, ja ostas pakalpojumi, par 

kuriem ir noteiktas sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas saistības, tiek 

pārtraukti vai ja ir tieši draudi, ka tas varētu 

notikt, kompetentā iestāde var veikt 

ārkārtas pasākumus. Ārkārtas pasākumi var 

izpausties kā tieša piešķiršana, nododot 

pakalpojumu citam pakalpojumu 

sniedzējam uz laiku, kas nepārsniedz vienu 

gadu. Minētajā termiņā kompetentā iestāde 

vai nu uzsāk jaunu procedūru, lai izvēlētos 

ostas pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar 

7. pantu, vai piemēro 9. pantu. 

6. Gadījumā, ja ostas pakalpojumi, par 

kuriem ir noteiktas sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšanas saistības, tiek 

pārtraukti vai ja ir tieši draudi, ka tas varētu 

notikt, kompetentā iestāde var veikt 

ārkārtas pasākumus. Ārkārtas pasākumi var 

izpausties kā tieša piešķiršana, nododot 

pakalpojumu citam pakalpojumu 

sniedzējam uz laiku, kas nepārsniedz vienu 

gadu. Minētajā termiņā kompetentā iestāde 

vai nu uzsāk jaunu procedūru, lai izvēlētos 

ostas pakalpojumu sniedzēju, vai piemēro 

9. pantu. Likumīgo tiesību uz darba 

koplīguma slēgšanas sarunām vai uz 

kolektīvu rīcību, tostarp tiesību uz streiku, 

īstenošana nav uzskatāmas par ostas 

pakalpojumu sniegšanas traucējumiem, 

kuru dēļ var veikt ārkārtas pasākumus. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Grozījums Nr.  144 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

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

Regulas priekšlikums 

11.pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Šī nodaļa un 24. panta pārejas noteikumi 

neattiecas uz kravu apstrādes 

pakalpojumiem un pasažieriem sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

Šī nodaļa un 24. panta pārejas noteikumi 

neattiecas uz kravu apstrādes 

pakalpojumiem, pasažieriem sniegtajiem 

pakalpojumiem un loča pakalpojumiem. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Grozījums Nr.  145 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostu finanšu pārredzamības sistēma 

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

Regulas priekšlikums 

14.pants – 4. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Neskarot 3. punktu, ostas infrastruktūras 

lietošanas maksa var atšķirties saskaņā ar 

tirdzniecības praksi attiecībā uz 

regulārajiem lietotājiem, vai lai veicinātu 

ostu infrastruktūras efektīvāku 

izmantošanu, tuvsatiksmes kuģošanu vai 

uzlabotu ekoloģiskos raksturlielumus, 

transporta darbību energoefektivitāti un 

oglekļa dioksīda emisiju efektivitāti. 

Kritēriji, ko izmanto šādu atšķirību 

noteikšanai, ir atbilstīgi, objektīvi, 

pārredzami un nediskriminējoši, un 

pienācīgi tiek ievēroti konkurences 

noteikumi. Rezultātā dažādās maksas jo 

īpaši ir pieejamas visiem attiecīgajiem 

ostas pakalpojumu lietotājiem ar vienādiem 

nosacījumiem. 

4. Neskarot 3. punktu, ostas infrastruktūras 

lietošanas maksas var atšķirties saskaņā ar 

ostas ekonomikas stratēģiju, tirdzniecības 

praksi un telpiskās plānošanas politiku. 

Šādas maksas tādējādi var atšķirties 

attiecībā uz regulārajiem lietotājiem vai lai 

veicinātu ostu infrastruktūras efektīvāku 

izmantošanu, tuvsatiksmes kuģošanu vai 

uzlabotu ekoloģiskos raksturlielumus, 

transporta darbību energoefektivitāti un 

oglekļa dioksīda emisiju efektivitāti. 

Kritērijos, ko izmanto šādu atšķirību 

noteikšanai, ir ņemtas vērā ārējās 

izmaksas, tie ir atbilstīgi, objektīvi, 

pārredzami un nediskriminējoši, un tajos 

pienācīgi tiek ievēroti konkurences 

noteikumi. Rezultātā dažādās maksas jo 

īpaši ir pieejamas visiem attiecīgajiem 

ostas pakalpojumu lietotājiem ar vienādiem 

nediskriminējošiem nosacījumiem. 

Or. en 

 

 


