
 

AM\1088495ET.doc  PE576.667v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2.3.2016 A8-0023/149 

Muudatusettepanek  149 

Jacqueline Foster 

fraktsiooni ECR 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 14 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14 a) Kuigi riiklikud ametiasutused 

võivad määratleda ja määrata avaliku 

teenindamise kohustused, ei tohiks 

riiklike või Euroopa õigusaktidega 

sadamale kehtestatud kohustust võtta 

diskrimineerimata ja takistusteta vastu iga 

alus, mis on võimeline sadamasse 

sisenema ja silduma, käesoleva määruse 

tähenduses mõista kui avaliku 

teenindamise kohustust. 

Or. en 

Selgitus 

Avatud sadama kohustust, millega nõutakse, et sadamad võtaksid vastu iga aluse, mis 

sadamasse füüsiliselt mahub ja maksab sadamamakse, ei tohiks käsitada avaliku 

teenindamise kohustusena selle tavapärases tähenduses, mille puhul riiklikud või 

piirkondlikud valitsused maksavad käitajale mitteärilise teenuse osutamise eest. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/150 

Muudatusettepanek  150 

Jacqueline Foster 

fraktsiooni ECR 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 

üleeuroopalise transpordivõrgu 

meresadamates, mis on loetletud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

1315/2013 II lisas, kui sadama käitaja on 

riik, piirkondlik või kohalik ametiasutus, 

avalik-õiguslik asutus või ühest või 

enamast sellisest ametiasutusest või 

avalik-õiguslikust asutusest koosnev 

ühendus.  

Or. en 

Selgitus 

Avaliku poliitika järjepidevuse ja õiguskindluse tagamiseks peaks käesolevat määrust 

kohaldama tarnete, teenuste või tööde hankijatele samadel tingimustel nagu riigihangete 

direktiivi 2014/24/EL. Selline käsitus oleks kooskõlas paljude muude Euroopa Liidus 

esinevate sadama käitamise mudelitega, sealhulgas erasektori sadamatega. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/151 

Muudatusettepanek  151 

Jacqueline Foster 

fraktsiooni ECR 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 6 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) kui vastavalt direktiivi 2014/25/EL 

artiklile 35 on kindlaks tehtud, et 

liikmesriigi sadamasektori või allsektori 

tegevus on otseselt avatud konkurentsile 

kooskõlas selle direktiivi artikliga 34. Sel 

juhul ei kohaldata nimetatud artikli 

lõikeid 2 ja 3. 

Or. en 

Selgitus 

Konkurentsile avatud turgude erandit, mis on sätestatud võrgustiku sektori ja kontsessioonide 

direktiivides, tuleks samamoodi kohaldada muudele võrreldavatele hankeid käsitlevatele 

määrustele. Seda põhjusel, et konkurentsile täielikult avatud tööstusharul peaks olema 

võimalik kaupu ja teenuseid hankida kommertslikult, samas kui kõnealused direktiivid on 

suunatud avalike hüvede pakkumisega seotud hangetele, mille puhul konkurents ei kohaldu. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0023/152 

Muudatusettepanek  152 

Jacqueline Foster 

fraktsiooni ECR 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 6 – lõige 4 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 

nende üldvõrku kuuluvad sadamad, mis ei 

vasta määruse (EL) nr 1315/2013 artikli 

20 lõike 2 punktis b sätestatud 

kriteeriumidele, võivad piirata 

sadamateenuste osutajate arvu mingi 

konkreetse sadamateenuse osas. 

Or. en 

Selgitus 

Regulatiivse proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt pakuvad väiksemad sadamad mitmele 

teenusepakkujale vähem võimalusi. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Muudatusettepanek  153 

Jacqueline Foster 

fraktsiooni ECR 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 9 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Sõltuv teenusepakkujapeab piirduma 

määratud sadamateenuse osutamisega 

üksnes sadama(te)s, mille jaoks talle on 

sadamateenuse osutamise õigus määratud. 

3. Artikli 6 lõikes 1, kuid välja arvatud 

selle punktis b a sätestatud juhtudel peab 

sõltuv teenusepakkuja piirduma määratud 

sadamateenuse osutamisega üksnes 

sadamas või sadamates, mille jaoks talle 

on sadamateenuse osutamise õigus 

määratud. 

Or. en 

Selgitus 

Konkurentsile avatud turgude erandit, mis on sätestatud võrgustiku sektori ja kontsessioonide 

direktiivides, tuleks samamoodi kohaldada muudele võrreldavatele hankeid käsitlevatele 

määrustele. Seda põhjusel, et konkurentsile täielikult avatud tööstusharul peaks olema 

võimalik kaupu ja teenuseid hankida kommertslikult, samas kui kõnealused direktiivid on 

suunatud avalike hüvede pakkumisega seotud hangetele, mille puhul konkurents ei kohaldu. 

 


