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2.3.2016 A8-0023/149 

Pakeitimas 149 

Jacqueline Foster 

ECR 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 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) nors viešosios paslaugos 

įpareigojimus gali apibrėžti ir priskirti 

nacionalinės valdžios institucijos, bendras 

nacionalinėje ar Europos teisėje 

nustatytas uosto įpareigojimas 

nediskriminuojant ir nesudarant kliūčių 

priimti bet kurį laivą, fiziškai galintį 

įplaukti ir švartuotis, neturėtų būti 

suprantamas kaip viešosios paslaugos 

įpareigojimas taikant šį reglamentą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atviro uosto prievolė, pagal kurią reikalaujama, kad uostai priimtų laivus, kurie fiziškai gali į 

juos įplaukti ir gali sumokėti uosto mokesčius, neturėtų būti laikoma viešosios paslaugos 

įpareigojimu, t. y. kai nacionalinė arba regioninė valdžios institucija moka veiklos vykdytojui, 

kad jis teiktų kitais atžvilgiais nekomercinę paslaugą. 



 

AM\1088495LT.doc  PE576.667v01-00 
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2.3.2016 A8-0023/150 

Pakeitimas 150 

Jacqueline Foster 

ECR 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 transeuropinio 

transporto tinklo jūrų uostams, 

išvardytiems Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1315/2013 

II priede, kai uosto valdymo įstaiga yra 

valstybės, regioninė ar vietos valdžios 

institucija, viešosios teisės 

reglamentuojama įstaiga arba asociacija, 

kurią sudaro viena ar daugiau tokių 

institucijų arba viena ar daugiau tokių 

viešosios teisės reglamentuojamų įstaigų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti viešosios politikos nuoseklumą ir teisinį tikrumą, šis reglamentas turėtų 

būti taikomas tokiomis pat sąlygomis, kaip perkančiosioms organizacijoms, siekiančioms 

pirkti prekių, paslaugų ar darbų, taikoma Viešųjų pirkimų direktyva 2014/24/ES. Toks 

požiūris atitiktų įvairius uostų veiklos modelius, įskaitant privačiojo sektoriaus uostus, kurių 

yra Europos Sąjungoje. 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

2.3.2016 A8-0023/151 

Pakeitimas 151 

Jacqueline Foster 

ECR 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 

6 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) kai pagal Direktyvos 2014/25/ES 

35 straipsnį nustatyta, kad tam tikras 

uosto sektorius ar subsektorius valstybėje 

narėje vykdo veiklą, kurią tiesiogiai veikia 

konkurencija, kaip numatyta tos 

direktyvos 34 straipsnyje. Tokiu atveju šio 

straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos. 

Or. en 

Pagrindimas 

Direktyvose dėl komunalinių paslaugų ir dėl koncesijų nustatyta konkurencingos rinkos 

išimtis turėtų būti vienodai taikoma kitoms panašioms pirkimų taisyklėms. To pagrindinė 

priežastis yra tai, kad konkurencinga pramonė turėtų galėti laisvai komerciniu požiūriu įsigyti 

prekių ir paslaugų, tuo tarpu minėtomis direktyvomis siekiama užtikrinti pirkimus teikiant 

viešąsias gėrybes, kai netaikoma konkurencinė tvarka. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Pakeitimas 152 

Jacqueline Foster 

ECR 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 

6 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad jų 

visuotinio tinklo uostai, neatitinkantys 

Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 

20 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų 

kriterijų, gali riboti konkrečios uosto 

paslaugos teikėjų skaičių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Remiantis proporcingo reglamentavimo principu, mažesniuose uostuose siūloma mažiau 

galimybių įvairių paslaugų teikėjams. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Pakeitimas 153 

Jacqueline Foster 

ECR 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 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vidinis veiklos vykdytojas teikia uosto 

paslaugą tik uoste (-uose), kuriame (-iuose) 

jam pavesta teikti uosto paslaugą. 

3. 6 straipsnio 1 dalyje, išskyrus 

b a punktą, numatytais atvejais, vidaus 
veiklos vykdytojas teikia uosto paslaugą tik 

uoste (-uose), kuriame (-iuose) jam pavesta 

teikti uosto paslaugą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Direktyvose dėl komunalinių paslaugų ir dėl koncesijų nustatyta konkurencingos rinkos 

išimtis turėtų būti vienodai taikoma kitoms panašioms pirkimų taisyklėms. To pagrindinė 

priežastis yra tai, kad konkurencinga pramonė turėtų galėti laisvai komerciniu požiūriu įsigyti 

prekių ir paslaugų, tuo tarpu minėtomis direktyvomis siekiama užtikrinti pirkimus teikiant 

viešąsias gėrybes, kai netaikoma konkurencinė tvarka. 

 

 


