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2.3.2016 A8-0023/138 

Alteração  138 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A Comissão deve propor, o mais 

tardar até 2019, um conceito 

transeuropeu no âmbito das 

«Autoestradas do Mar» (Regulamento 

(UE) n.° 1315/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho
1
 e Regulamento 

(UE) n.°1316/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho
2
) que fomente o 

desenvolvimento de portos em regiões 

transfronteiriças, como o Mediterrâneo, o 

Mar Negro, o Atlântico e o Mar Báltico, 

de molde a que os serviços portuários 

sejam prestados mais próximo do local de 

partida ou do destino final dos fluxos de 

transporte, contribuindo, por conseguinte, 

para reduzir e evitar a utilização de 

transportes terrestres menos sustentáveis. 

 ________________ 

 1
 Regulamento (UE) n.° 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, relativo às 

orientações da União para o 

desenvolvimento da rede transeuropeia de 

transportes e que revoga a Decisão n.° 

661/2010/UE (JO L 348 de 20.12.2013, p. 

1).  

 2
 Regulamento (UE) n.° 1316/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

11 de dezembro de 2013, que cria o 

Mecanismo Interligar a Europa, altera o 
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Regulamento (UE) n.° 913/2010 e revoga 

os Regulamentos (CE) n.° 680/2007 e 

(CE) n.° 67/2010 (Texto relevante para 

efeitos do EEE) (JO L 348 de 20.12.2013, 

p. 129). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Alteração  139 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) um quadro claro de acesso ao mercado 

dos serviços portuários; 

(a) um quadro claro para a organização 

dos serviços portuários, incluindo o 

reconhecimento da importância de 

padrões elevados em matéria de 

segurança, ambiente e emprego, bem 

como do diálogo social na indústria dos 

serviços portuários; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Alteração  140 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) abastecimento de combustível; Suprimido 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Alteração  141 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) amarração; Suprimido 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Alteração  142 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O presente regulamento é aplicável a 

todos os portos marítimos da rede 

transeuropeia de transportes, definida no 

anexo I do Regulamento XXX 

[Regulamento relativo às orientações para 

a RTE-T]. 

3. O presente regulamento é aplicável a 

todos os portos marítimos da rede 

transeuropeia de transportes, enumerados 

no anexo II do Regulamento (UE) n.º 

1315/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho
1
. 

 ____________________ 

 1
 Regulamento (UE) n.° 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 

de dezembro de 2013, relativo às 

orientações da União para o 

desenvolvimento da rede transeuropeia de 

transportes e que revoga a Decisão n.° 

661/2010/UE (JO L 348 de 20.12.2013, p. 

1).  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Alteração  143 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Em caso de interrupção ou risco 

iminente de interrupção de serviços 

portuários a que foram impostas obrigações 

de serviço público, a autoridade 

competente pode tomar uma medida de 

emergência. Essa medida pode assumir a 

forma de adjudicação do serviço por ajuste 

direto a outro prestador, pelo período 

máximo de um ano. Durante este período, a 

autoridade competente deve lançar um 

novo procedimento de seleção do prestador 

de serviços portuários nos termos do 

artigo 7.º ou aplicar o artigo 9.º. 

6. Em caso de interrupção ou risco 

iminente de interrupção de serviços 

portuários a que foram impostas obrigações 

de serviço público, a autoridade 

competente pode tomar uma medida de 

emergência. Essa medida pode assumir a 

forma de adjudicação do serviço por ajuste 

direto a outro prestador, pelo período 

máximo de um ano. Durante este período, a 

autoridade competente deve lançar um 

novo procedimento de seleção do prestador 

de serviços portuários nos termos do 

artigo 7.º ou aplicar o artigo 9.º. O 

exercício de contratação coletiva legítima 

ou de direitos à ação coletiva, incluindo o 

direito à greve, não é considerada uma 

interrupção de serviços portuários para a 

qual possam ser tomadas medidas de 

emergência. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Alteração  144 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

O presente capítulo e as disposições 

transitórias do artigo 24.º não são 

aplicáveis aos serviços de movimentação 

de carga e aos serviços de passageiros. 

O presente capítulo e as disposições 

transitórias do artigo 24.º não são 

aplicáveis aos serviços de movimentação 

de carga, aos serviços de passageiros e aos 

serviços de reboque. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Alteração  145 

Keith Taylor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso aos serviços portuários e a transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Sem prejuízo do n.º 3, as taxas de 

utilização das infraestruturas portuárias 

podem ser diferenciadas em função das 

práticas comerciais relacionadas com a 

frequência de utilização do porto, ou com 

vista a promover a utilização mais eficiente 

das infraestruturas, o transporte marítimo 

de curta distância ou um nível elevado de 

desempenho ambiental ou de eficiência nas 

operações de transporte, em termos do 

consumo de energia e das emissões de 

dióxido de carbono. Os critérios utilizados 

para estabelecer a diferenciação devem ser 

adequados, objetivos, transparentes e 

não-discriminatórios, e aplicados no devido 

respeito pelas regras de concorrência. Em 

especial, essa diferenciação deve estar 

disponível em igualdade de condições para 

todos os utentes de serviços portuários. 

4. 4. Sem prejuízo do n.º 3, as taxas de 

utilização das infraestruturas portuárias 

podem ser diferenciadas em função da 

estratégia económica, das práticas 

comerciais, assim como da política de 

ordenamento do território do porto. Estas 

taxas podem igualmente ser diferenciadas 

em função, nomeadamente, da frequência 

de utilização do porto, ou com vista a 

promover a utilização mais eficiente das 

infraestruturas, o transporte marítimo de 

curta distância ou um nível elevado de 

desempenho ambiental ou de eficiência nas 

operações de transporte, em termos do 

consumo de energia e das emissões de 

dióxido de carbono. Os critérios utilizados 

para estabelecer a diferenciação devem ter 

em conta os custos externos, ser 

adequados, objetivos, transparentes e 

não-discriminatórios, e aplicados no devido 

respeito pelas regras de concorrência. Em 

especial, essa diferenciação deve estar 

disponível em igualdade de condições para 

todos os utentes de serviços portuários e 

sem discriminações. 

Or. en 

 

 


