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2.3.2016 A8-0023/149 

Grozījums Nr.  149 

Jacqueline Foster 

ECR 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.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (14a) Lai gan valsts iestādes var definēt 

un noteikt sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas saistības, tomēr valsts vai 

Eiropas tiesību aktos ostai noteiktais 

vispārīgais pienākums pieņemt bez 

diskriminācijas vai traucējumiem jebkuru 

kuģi, kas fiziski var ienākt un pietauvoties 

ostā, šajā regulā nebūtu jāuzskata par 

sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 

saistībām. 

Or. en 

Pamatojums 

Atvērtas ostas pienākums pieņemt kuģus, kuri var tajā fiziski ienākt un samaksāt ostas 

nodevas, nebūtu jāuzskata par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām parastā 

izpratnē, proti, kad valsts vai reģionālā valdība maksā operatoram, lai sniegtu citādi 

nekomerciālu pakalpojumu. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

2.3.2016 A8-0023/150 

Grozījums Nr.  150 

Jacqueline Foster 

ECR 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. Ja ostas pārvaldes iestāde ir valsts, 

reģionāla vai vietējas iestāde, publisko 

tiesību reglamentēta struktūra vai vienas 

vai vairāku šādu iestāžu vai vienas vai 

vairāku šādu publisko tiesību 

reglamentētu struktūru asociācija, šo 

regulu piemēro Eiropas transporta tīkla 

jūras ostām,  kas uzskaitītas Eiropas 

Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

Nr. 1315/2013 II pielikumā. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu sabiedriskās kārtības konsekvenci un nodrošinātu juridisko noteiktību, šī 

regula būtu jāpiemēro tādos pašos apstākļos kā Publiskā iepirkuma direktīva 2014/24/ES 

attiecībā uz līgumslēdzējām iestādēm, kas vēlas saņemt piegādes, pakalpojumus vai veicamus 

darbus.  Šāda pieeja atbildīs daudziem ostas darbību modeļiem, tostarp privātā sektora ostās, 

kādas Eiropas Savienībā ir. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Grozījums Nr.  151 

Jacqueline Foster 

ECR 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 

6. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (ba) ja saskaņā ar Direktīvas 2014/25/ES 

35. pantu ir konstatēts, ka ostu nozare vai 

apakšnozare dalībvalstī veic darbību, kas 

ir tieši pakļauta konkurencei saskaņā ar 

minētās direktīvas 34. pantu. Tādā 

gadījumā nepiemēro šā panta 2. un 

3. punktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Konkurētspējīgā tirgū paredzētie atbrīvojumi sabiedrisko pakalpojumu un koncesiju 

direktīvās būtu jāattiecina arī uz citiem salīdzināmiem noteikumiem par iepirkumu.  

Pamatojums tam ir tāds, ka pilnībā konkurētspējīga nozare var iepirkt preces un 

pakalpojumus tirgū, tā kā direktīvas mērķis ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iepirkums, 

kur konkurences prasības nepiemēro. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Grozījums Nr.  152 

Jacqueline Foster 

ECR 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 

6. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4.a Dalībvalstis var nolemt, ka to ostas, 

kuras ir daļa no visaptverošā tīkla un 

kuras neatbilst Regulas (ES) 

Nr. 1315/2013 20. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta kritērijiem, var ierobežot 

pakalpojuma sniedzēju skaitu konkrētam 

ostas pakalpojumam. 

Or. en 

Pamatojums 

Saskaņā ar regulējuma proporcionalitātes principu nelielās ostās ir mazāk iespēju vairākiem 

pakalpojumu sniedzējiem. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Grozījums Nr.  153 

Jacqueline Foster 

ECR 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 

9. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Iekšējam operatoram ir atļauta tikai 

ostas pakalpojumu sniegšana tajā(-s) ostā(-

s), kurā(-s) tam uzdota ostas pakalpojumu 

sniegšana. 

3. Gadījumos, kas paredzēti 6. panta 

1. punktā, izņemot ba) apakšpunktu, 
iekšējam operatoram ir atļauta ostas 

pakalpojuma sniegšana tikai tajā ostā vai 

ostās, kurā vai kurās tam uzdota ostas 

pakalpojumu sniegšana. 

Or. en 

Pamatojums 

Konkurētspējīgā tirgū paredzētie atbrīvojumi sabiedrisko pakalpojumu un koncesiju 

direktīvās būtu jāattiecina arī uz citiem salīdzināmiem noteikumiem par iepirkumu.  

Pamatojums tam ir tāds, ka pilnībā konkurētspējīga nozare var iepirkt preces un 

pakalpojumus tirgū, tā kā direktīvas mērķis ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iepirkums, 

kur konkurences prasības nepiemēro. 

 

 

 


