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2.3.2016 A8-0023/149 

Poprawka  149 

Jacqueline Foster 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 14 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (14a) O ile obowiązki świadczenia usługi 

publicznej mogą być definiowane i 

określane przez organy krajowe, ogólne 

zobowiązanie nakładane na porty 

przepisami krajowymi lub europejskimi i 

dotyczące przyjmowania każdego statku – 

bez dyskryminacji ani utrudniania – 

fizycznie zdolnego do wpłynięcia i 

cumowania nie powinno być rozumiane 

do celów niniejszego rozporządzenia jako 

obowiązek świadczenia usługi publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obowiązek otwartego portu polegający na przyjmowaniu statków, które zmieszczą się w 

porcie i są w stanie uiścić opłaty portowe, nie powinien być uważany za obowiązek 

świadczenia usługi publicznej w tradycyjnym znaczeniu, tj. gdy rząd krajowy lub regionalny 

płaci operatorowi za świadczenie usługi w innych warunkach niekomercyjnej. 
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2.3.2016 A8-0023/150 

Poprawka  150 

Jacqueline Foster 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do wszystkich portów 

morskich transeuropejskiej sieci 

transportowej, zgodnie z definicją w 

załączniku I do rozporządzenia XXX 

[rozporządzenie w sprawie wytycznych 

TEN-T]. 

3. Niniejsze rozporządzenie ma 

zastosowanie do wszystkich portów 

morskich transeuropejskiej sieci 

transportowej wymienionych w załączniku 

II do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013, 

jeżeli podmiotem zarządzającym portem 

jest organ władz państwowych, 

regionalnych lub lokalnych, organ 

podlegający prawu publicznemu, lub 

stowarzyszenie utworzone z przynajmniej 

jednego takiego organu władz lub organu 

podlegającego prawu publicznemu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić spójność polityki publicznej oraz pewność prawa, niniejsze rozporządzenie 

powinno mieć zastosowanie w takich samych okolicznościach, jak dyrektywa 2014/24/UE w 

sprawie zamówień publicznych w odniesieniu do instytucji zamawiających chcących nabyć 

dostawy, usługi lub roboty.  Takie podejście byłoby spójne z wieloma różnymi modelami 

operacji portowych, w tym w portach prywatnych, które istnieją w obrębie Unii Europejskiej. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Poprawka  151 

Jacqueline Foster 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) jeżeli ustalono na mocy art. 35 

dyrektywy 2014/25/UE, że sektor lub 

podsektor portowy w państwie 

członkowskim prowadzi działalność 

bezpośrednio podlegającą konkurencji 

zgodnie z art. 34 tej dyrektywy; w takim 

przypadku nie mają zastosowania ust. 2 i 

3 niniejszego artykułu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odstępstwo dotyczące rynku konkurencyjnego, przewidziane w dyrektywie sektorowej i 

dyrektywie o koncesjach, powinno mieć zastosowanie do innych, porównywalnych regulacji 

dotyczących zamówień.  Uzasadnieniem jest fakt, że w pełni konkurencyjny przemysł powinien 

mieć swobodę dostarczania towarów i usług na zasadach komercyjnych, podczas gdy te 

dyrektywy mają na celu realizację zamówień dotyczących świadczenia dóbr publicznych, 

gdzie nie stosuje się dyscypliny konkurencyjnej. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Poprawka  152 

Jacqueline Foster 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie mogą 

postanowić, że ich porty sieci 

kompleksowej, które nie spełniają 

kryteriów art. 20 ust. 2 lit. b) 

rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, mogą 

ograniczyć liczbę dostawców usług w 

odniesieniu do danej usługi portowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z zasadą proporcjonalności regulacyjnej mniejsze porty dają mniejsze możliwości 

wielu dostawcom usług. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Poprawka  153 

Jacqueline Foster 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Operator wewnętrzny ogranicza się do 

realizacji powierzonej usługi portowej 

wyłącznie w porcie (-tach), w odniesieniu 

do którego(-ych) powierzono mu zadanie 

świadczenia usługi portowej. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 

6 ust. 1, z wyjątkiem lit. ba), operator 

wewnętrzny ogranicza się do realizacji 

powierzonej usługi portowej wyłącznie w 

porcie lub portach, w odniesieniu do 

którego (których) powierzono mu zadanie 

świadczenia usługi portowej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odstępstwo dotyczące rynku konkurencyjnego, przewidziane w dyrektywie sektorowej i 

dyrektywie o koncesjach, powinno mieć zastosowanie do innych, porównywalnych regulacji 

dotyczących zamówień.  Uzasadnieniem jest fakt, że w pełni konkurencyjny przemysł powinien 

mieć swobodę dostarczania towarów i usług na zasadach komercyjnych, podczas gdy te 

dyrektywy mają na celu realizację zamówień dotyczących świadczenia dóbr publicznych, 

gdzie nie stosuje się dyscypliny konkurencyjnej. 
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