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Grozījums Nr. 6
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
-

Atzinuma projekts Noraidījuma priekšlikums

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 
un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut 
šādus grozījumus:

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 
aicina par jautājumu atbildīgo Transporta 
un tūrisma komiteju ierosināt Komisijas 
priekšlikuma noraidīšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 7
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pašapkalpošanās, kad kuģošanas 
sabiedrības vai ostas pakalpojumu 
sniedzēji paši izvēlas darbiniekus un sniedz 
sev ostu pakalpojumus, vairākās 
dalībvalstīs tiek regulēta drošības vai 
sociālu iemeslu dēļ. Komisijas apspriedes 
ar ieinteresētajām personām, sagatavojot šo 
priekšlikumu, atklāja, ka pašapkalpošanās 
vispārīga atļaušana Savienības līmenī 
prasītu papildu noteikumus par drošumu un 
sociālajiem jautājumiem, lai novērstu 
iespējamo negatīvo ietekmi šajās jomās. 
Tādēļ ir lietderīgi pagaidām neregulēt šo 
jautājumu Savienības līmenī, kā arī atļaut
dalībvalstīm izlemt, vai regulēt 
pašapkalpošanos ostās vai ne. Tādēļ šai 
regulai vajadzētu attiekties tikai uz ostas 
pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

(6) Pašapkalpošanās, kad kuģošanas 
sabiedrības vai ostas pakalpojumu 
sniedzēji paši izvēlas darbiniekus un sniedz 
sev ostu pakalpojumus, vairākās 
dalībvalstīs tiek regulēta drošības vai 
sociālu iemeslu dēļ. Komisijas apspriedes 
ar ieinteresētajām personām, sagatavojot šo 
priekšlikumu, atklāja, ka pašapkalpošanās 
vispārīga atļaušana Savienības līmenī 
prasītu papildu noteikumus par drošumu un 
sociālajiem jautājumiem, lai novērstu 
iespējamo negatīvo ietekmi šajās jomās. 
Tādēļ nav lietderīgi regulēt šo jautājumu 
Savienības līmenī un tā vietā būtu jāļauj
dalībvalstīm pašām izlemt, vai regulēt 
pašapkalpošanos ostās vai ne. Tāpēc šai 
regulai vajadzētu attiekties tikai uz ostas 
pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu efektīvu, drošu un videi
nekaitīgu ostu pārvaldību, ostas vadības 
iestādēm būtu jāvar prasīt ostas
pakalpojumu sniedzējiem, lai tie pierāda, 
ka atbilst obligātajām prasībām, lai sniegtu 
pakalpojumu atbilstīgā veidā. Šīs obligātās 
prasības būtu jāattiecina tikai uz skaidri 
noteiktiem nosacījumiem par profesionālo 
kvalifikāciju, tostarp apmācību, un 
nepieciešamo aprīkojumu, ciktāl šīs 
prasības ir pārredzamas, 
nediskriminējošas, objektīvas un būtiskas, 
lai nodrošinātu ostas pakalpojumus.

(7) Lai nodrošinātu efektīvu, drošu un
ekoloģiski un sociāli nekaitīgu ostu 
pārvaldību, ostas vadības iestādēm būtu 
jāvar prasīt ostas pakalpojumu sniedzējiem, 
lai tie pierāda, ka atbilst obligātajām 
prasībām, lai sniegtu pakalpojumu 
atbilstīgā veidā. Šīs obligātās prasības būtu 
jāattiecina tikai uz skaidri noteiktiem 
nosacījumiem par profesionālo 
kvalifikāciju, tostarp attiecīgām 
zināšanām par vietējiem apstākļiem, kas 
ir būtiskas, lai garantētu drošu darbību, 
aprīkojumu, kas ir nepieciešamas, lai 
sniegtu attiecīgos ostas pakalpojumus, un 
kuģošanas drošības prasību ievērošanu, 
tajā skaitā tādu tiesību un nolīgumu 
piemērošanu, ar kuriem aizsargā veselību 
un drošību un aizsargā darbiniekus, 
ieskaitot pakalpojuma sniedzēja labu 
slavu no sociālo un darba tiesību 
viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 9
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai nodrošinātu efektīvu, drošu un videi 
nekaitīgu ostu pārvaldību, ostas vadības 
iestādēm būtu jāvar prasīt ostas 

(7) Lai nodrošinātu efektīvu, drošu un videi 
nekaitīgu ostu pārvaldību, ostas vadības 
iestādēm būtu jāvar prasīt ostas 
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pakalpojumu sniedzējiem, lai tie pierāda, 
ka atbilst obligātajām prasībām, lai sniegtu 
pakalpojumu atbilstīgā veidā. Šīs obligātās 
prasības būtu jāattiecina tikai uz skaidri 
noteiktiem nosacījumiem par profesionālo 
kvalifikāciju, tostarp apmācību, un 
nepieciešamo aprīkojumu, ciktāl šīs 
prasības ir pārredzamas, nediskriminējošas, 
objektīvas un būtiskas, lai nodrošinātu 
ostas pakalpojumus.

pakalpojumu sniedzējiem, lai tie pierāda, 
ka atbilst obligātajām prasībām, lai sniegtu 
pakalpojumu atbilstīgā veidā. Šajās 
obligātajās prasībās būtu jāiekļauj vismaz 
skaidri noteikti nosacījumu kopums par 
profesionālo kvalifikāciju, tostarp 
apmācību, un nepieciešamo aprīkojumu, 
nodrošinot, lai šīs prasības būtu 
pārredzamas, nediskriminējošas, objektīvas 
un būtiskas, lai nodrošinātu ostas 
pakalpojumus.

Or. en

Grozījums Nr. 10
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Katram pakalpojumu sniedzējam un 
jo īpaši jaunajiem tirgus dalībniekiem 
būtu jāapliecina sava spēja apkalpot 
minimālu skaitu kuģu, izmantojot tikai 
savus darbiniekus un iekārtas. Visiem ir 
jāievēro spēkā esošās normas un 
noteikumi, tostarp piemērojamās darba
tiesības, koplīgumi un prasības, ko ostas 
izvirza attiecībā uz kvalitāti. 

Or. en

Grozījums Nr. 11
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ierobežojot ostas pakalpojumu 
sniedzēju skaitu, ir jāņem vērā 
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ekonomiskās spējas ievērojamās 
atšķirības, ostu lielums un uz ūdens 
veicamajām darbībām atvēlētā platība. 
Turklāt vajadzētu būt iespējai ierobežot 
piekļuvi tirgum, lai tādējādi garantētu 
drošas vai videi nekaitīgas ostas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Ostas pakalpojumu sniedzēju atlases 
procedūrā gadījumā, ja šo pakalpojumu 
sniedzēju skaits ir ierobežots, būtu jāievēro 
principi un pieeja, kas noteikta 
Direktīvā../../... [koncesija]7, tostarp 
robežvērtības un metode līguma vērtības, 
kā arī būtisku izmaiņu un elementu, kas 
saistīti ar līguma darbības ilgumu, 
noteikšanai.

(13) Ostas pakalpojumu sniedzēju atlases 
procedūrai, ja šo pakalpojumu sniedzēju 
skaits ir ierobežots, vajadzētu būt atvērtai 
visām ieinteresētajām personām un 
nediskriminējošai.

__________________
7 Priekšlikums direktīvai par koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 
(COM 2011)0897 galīgā redakcija).

Or. en

Grozījums Nr. 13
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas (14) Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
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saistību izmantošana, kuru rezultātā 
ierobežo ostas pakalpojumu sniedzēju 
skaitu, ir attaisnojama tikai tad, ja tas skar 
sabiedrības intereses, lai nodrošinātu ostas 
pakalpojumu pieejamību visiem 
lietotājiem, ostas pakalpojumu pieejamību 
visu gadu vai ostas pakalpojumu 
pieejamību dažu kategoriju lietotājiem.

saistību izmantošana, kuru rezultātā 
ierobežo ostas pakalpojumu sniedzēju 
skaitu, ir attaisnojama tad, ja tas skar 
sabiedrības intereses.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību izmantošana, kuru rezultātā 
ierobežo ostas pakalpojumu sniedzēju 
skaitu, ir attaisnojama tikai tad, ja tas skar 
sabiedrības intereses, lai nodrošinātu ostas 
pakalpojumu pieejamību visiem 
lietotājiem, ostas pakalpojumu pieejamību 
visu gadu vai ostas pakalpojumu 
pieejamību dažu kategoriju lietotājiem.

(14) Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistību izmantošana, kuras rezultātā 
ierobežo ostas pakalpojumu sniedzēju 
skaitu, ir attaisnojama tikai tad, ja tas skar 
sabiedrības intereses, lai nodrošinātu ostas 
pakalpojumu pieejamību visiem 
lietotājiem, ostas pakalpojumu pieejamību 
visu gadu vai ostas pakalpojumu 
pieejamību dažu kategoriju lietotājiem un 
drošas un ekoloģiski un sociāli 
ilgtspējīgas ostas darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības 

(19) Dalībvalstis patur visas tiesības 
nodrošināt sociālās aizsardzības līmeni 
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līmeni ostu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmuma darbiniekiem. Šī regula neskar 
dalībvalstu sociālo un darba tiesību 
normas. Gadījumos, kad ostas 
pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots, 
ja ostas pakalpojumu līguma slēgšana var 
izraisīt ostas pakalpojumu sniedzēja maiņu, 
ir jāparedz iespēja kompetentajām 
iestādēm lūgt izraudzītajam pakalpojumu 
sniedzējam piemērot Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā11.

ostu pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma 
darbinieki, pilnībā ievērojot autonomijas 
un subsidiaritātes prasību. Šī regula 
neskar dalībvalstu sociālo un darba tiesību 
spēkā esošās vai turpmākās normas. 
Gadījumos, kad ostas pakalpojumu 
sniedzēju skaits ir ierobežots, ja ostas 
pakalpojumu līguma slēgšana var izraisīt 
ostas pakalpojumu sniedzēja maiņu, 
kompetentās iestādes tiek aicinātas prasīt, 
lai izraudzītajam pakalpojumu sniedzējam 
pilnībā piemērotu attiecīgās normas, kas 
iekļautas Padomes Direktīvā 2001/23/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību 
uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā11.

__________________ __________________
11 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp. 11 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Emer Costello

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības 
līmeni ostu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmuma darbiniekiem. Šī regula neskar 
dalībvalstu sociālo un darba tiesību 
normas. Gadījumos, kad ostas 
pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots, 
ja ostas pakalpojumu līguma slēgšana var 
izraisīt ostas pakalpojumu sniedzēja maiņu, 
ir jāparedz iespēja kompetentajām 
iestādēm lūgt izraudzītajam pakalpojumu 
sniedzējam piemērot Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 

(19) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības 
līmeni ostu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmumu darbiniekiem. Šī regula neskar 
dalībvalstu sociālo un darba tiesību 
normas. Gadījumos, kad ostas 
pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots, 
ja ostas pakalpojumu līguma slēgšana var 
izraisīt ostas pakalpojumu sniedzēja maiņu, 
kompetentās iestādes lūdz izraudzītajam 
pakalpojumu sniedzējam piemērot 
Padomes Direktīvu 2001/23/EK par 
dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību 
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darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā11.

uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai 
uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu 
īpašnieka maiņas gadījumā11.

__________________ __________________
11 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp. 11 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības 
līmeni ostu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmuma darbiniekiem. Šī regula neskar 
dalībvalstu sociālo un darba tiesību 
normas. Gadījumos, kad ostas 
pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots, 
ja ostas pakalpojumu līguma slēgšana var 
izraisīt ostas pakalpojumu sniedzēja maiņu, 
ir jāparedz iespēja kompetentajām 
iestādēm lūgt izraudzītajam pakalpojumu 
sniedzējam piemērot Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā11.

(19) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības 
līmeni ostu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmuma darbiniekiem. Šī regula neskar 
dalībvalstu sociālo un darba tiesību 
normas. Gadījumos, kad ostas 
pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots, 
ja ostas pakalpojumu līguma slēgšana var 
izraisīt ostas pakalpojumu sniedzēja maiņu, 
kompetentajām iestādēm vajadzētu prasīt
izraudzītajam pakalpojumu sniedzējam 
piemērot Padomes Direktīvu 2001/23/EK 
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz darbinieku tiesību, regulējuma 
un nosacījumu aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā11. 

__________________ __________________
11 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp. 11 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Georges Bach
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības 
līmeni ostu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmuma darbiniekiem. Šī regula neskar 
dalībvalstu sociālo un darba tiesību 
normas. Gadījumos, kad ostas 
pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots, 
ja ostas pakalpojumu līguma slēgšana var 
izraisīt ostas pakalpojumu sniedzēja maiņu, 
ir jāparedz iespēja kompetentajām 
iestādēm lūgt izraudzītajam pakalpojumu 
sniedzējam piemērot Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā11.

(19) Dalībvalstīm būtu jāpatur tiesības 
nodrošināt pienācīgu sociālās aizsardzības 
līmeni ostu pakalpojumu sniegšanas 
uzņēmuma darbiniekiem. Šī regula neskar 
dalībvalstu sociālo un darba tiesību normas 
un, to izstrādājot, tiek pilnībā ievērots 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
28. pants. Gadījumos, kad ostas 
pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots, 
ja ostas pakalpojumu līguma slēgšana var 
izraisīt ostas pakalpojumu sniedzēja maiņu, 
ir jāparedz iespēja kompetentajām 
iestādēm lūgt izraudzītajam pakalpojumu 
sniedzējam piemērot Padomes 
Direktīvu 2001/23/EK par dalībvalstu 
tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, 
uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai 
uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas 
gadījumā11.

__________________ __________________
11 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp. 11 OV L 82, 22.3.2001., 16. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Georges Bach

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Īstenojot Eiropas Savienības 
tirdzniecības politiku un uzlabojot darba 
apstākļus, veselību un drošību darba vietā 
un pamattiesību ievērošanu, tiktu sniegts 
ieguldījums nabadzības izskaušanā visā 
pasaulē. Publiskos līgumus nevajadzētu 
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piešķirt ekonomikas dalībniekiem, kas 
bijuši iesaistīti noziedzīgās struktūrās vai 
nodarbojušies ar cilvēku tirdzniecību un 
izmantojuši bērnu darbu.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Daudzās ostās tirgus piekļuvi kravu 
apstrādes un pasažieru termināļa 
pakalpojumu sniedzējiem piešķir, 
izmantojot valsts koncesijas līgumus. Uz 
šāda veida līgumiem attieksies 
Direktīva.../... [koncesijas]. Tādējādi šīs 
regulas II nodaļu nepiemēro kravu 
apstrādes un pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšanai, bet dalībvalstis 
var izvēlēties šīs nodaļas noteikumus 
tomēr piemērot šiem diviem 
pakalpojumiem. Attiecībā uz cita veida 
līgumiem, ko publiskās iestādes izmanto, 
lai piešķirtu piekļuvi kravu apstrādes un 
pasažieru termināļa pakalpojumu tirgum, 
Eiropas Savienības Tiesa ir apstiprinājusi, 
ka kompetentajām iestādēm, noslēdzot šos 
līgumus, ir saistoši pārredzamības un 
nediskriminācijas principi. Šie principi ir 
pilnībā piemērojami attiecībā uz jebkuru 
ostas pakalpojumu.

(20) Daudzās ostās tirgus piekļuvi kravu 
apstrādes un pasažieru termināļa 
pakalpojumu sniedzējiem piešķir, 
izmantojot valsts koncesijas līgumus. Uz 
šāda veida līgumiem attieksies 
Direktīva.../... [koncesijas]. Tādējādi šīs 
regulas II nodaļu nepiemēro kravu 
apstrādes un pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumu sniegšanai, bet dalībvalstis 
var izvēlēties šīs nodaļas noteikumus tomēr 
piemērot šiem diviem pakalpojumiem. 
Attiecībā uz cita veida līgumiem, ko 
publiskās iestādes izmanto, lai piešķirtu 
piekļuvi kravu apstrādes un pasažieru 
termināļa pakalpojumu tirgum, Eiropas 
Savienības Tiesa ir apstiprinājusi, ka 
kompetentajām iestādēm, noslēdzot šos 
līgumus, ir saistoši pārredzamības un 
nediskriminācijas principi. Šie principi ir 
pilnībā piemērojami attiecībā uz jebkuru 
ostas pakalpojumu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Saskaņā ar Starptautiskās Jūras 
organizācijas (SJO) rezolūciju A.960, 
katrā navigācijas zonā ir jāpanāk, lai 
ločiem būtu augsti specializēta pieredze 
un zināšanas par vietējiem apstākļiem. Tā 
kā SJO atzīst loču reģionālo vai vietējo 
administrāciju lietderīgumu, uz loču 
navigāciju nebūtu jāattiecina šīs regulas 
II nodaļā paredzētie tirgus piekļuves 
noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Komisijai būtu jāprecizē valstu 
atbalsta jēdziens attiecībā uz ostu 
infrastruktūras finansēšanu, ņemot vērā 
publiskās piekļuves nekomerciālo iedabu 
un aizsardzības infrastruktūru. Tas
attiecas uz autoceļu un dzelzceļa 
infrastruktūru, kas nodrošina piekļuvi 
nacionālā transporta sistēmas 
savienojumiem, ostas teritorijā 
nepieciešamā nodrošinājuma sistēmas 
infrastruktūru un visu to infrastruktūru, 
kas garantē piekļuvi ostas teritorijai, 
tostarp piekļuvi no jūras puses, kuģošanas 
ceļiem un aizsargbūves. Šiem 
infrastruktūras veidiem vajadzētu būt 
pieejamiem visiem potenciālajiem 
lietotājiem uz vienlīdzīgiem un 
nediskriminējošiem noteikumiem un to 
atbilstība sabiedrības vispārējām 
vajadzībām būtu jānodrošina valstij.

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Lai papildinātu un grozītu dažus 
nebūtiskus šīs regulas elementus un jo 
īpaši lai veicinātu maksas iekasēšanas 
atkarībā no vides raksturlielumiem 
vienotu piemērošanu, nostiprinātu maksas 
iekasēšanas atkarībā no vides 
raksturlielumiem koherenci Savienības 
mērogā un nodrošinātu vienotus 
iekasēšanas principus tuvsatiksmes 
kuģošanas veicināšanai, pilnvaras pieņemt 
tiesību aktus saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 290. pantu būtu 
jādeleģē Komisijai attiecībā uz vispārīgu 
klasifikāciju kuģiem, degvielām un 
darbības veidiem, saskaņā ar ko var 
noteikt dažādu maksu par infrastruktūras 
izmantošanu, un ostu infrastruktūras 
lietošanas maksas kopējiem tarifikācijas 
principiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī.
Komisijai, sagatavojot un izstrādājot 
deleģētos aktus, būtu jānodrošina 
vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga 
attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

(29) Lai nostiprinātu maksas iekasēšanas 
atkarībā no vides raksturlielumiem 
koherenci Savienības mērogā, pilnvaras 
pieņemt tiesību aktus saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 290. pantu 
būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz 
vispārīgu klasifikāciju kuģiem un 
degvielām. Pieņemot šādus deleģētos 
aktus, Komisijai būtu jāņem vērā Kuģu 
vides indekss (KVI) un ar Pasaules ostu 
klimata iniciatīvu (POKI) panāktais 
progress. Šai klasifikācijai vajadzētu būt 
tikai par pamatu, kas ļautu noteikt 
dažādus ostu infrastruktūras lietošanas 
maksas, un tai nevajadzētu ietekmēt ostas 
vadības iestādes kompetenci ostas 
infrastruktūras lietošanas maksu līmeni 
noteikt neatkarīgi un saskaņā ar 
piemērojamiem noteikumiem. Sagatavojot 
un izstrādājot deleģētus aktus, Komisijai 
būtu jānodrošina, lai attiecīgi dokumenti 
vienlaikus, laicīgi un pienācīgi tiktu 
nosūtīti Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Georges Bach

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Ostas darba tiesiskās attiecības lielā 
mērā ietekmē ostu darbu. Tādēļ ostu 
nozares sociālā dialoga komiteja rada 
sociālajiem partneriem sistēmu, ar kuras 
palīdzību darba organizācijas un darba 
apstākļu jomā konstatē rezultātus, 
piemēram, attiecībā uz veselību un 
drošību, apmācību un kvalifikāciju, ES 
politiku zema sēra satura degvielu 
izmantošanā, nozares pievilcību no gados 
jaunu darba ņēmēju un sieviešu darba 
ņēmēju viedokļa. Komisijai būtu jāveicina 
sarunas un tās cieši jāuzrauga.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
31.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31a) Ostas darba tiesiskās attiecības lielā 
mērā ietekmē ostu darbu. Tādēļ ostu 
nozares sociālā dialoga komiteja rada 
sociālajiem partneriem sistēmu, ar kuras 
palīdzību konstatē rezultātus attiecībā uz 
darba organizāciju un darba apstākļiem, 
veselību un drošību, apmācību un 
kvalifikāciju, ES politiku zema sēra 
satura degvielu izmantošanā, dažādības 
uzlabošanu, palielinot nozares pievilcību 
no tādu nepietiekami pārstāvētu grupu 
viedokļa kā gados jauni darba ņēmēji un 
darba ņēmējas sievietes. Komisijai būtu 
jāveicina sarunas, tās jāatbalsta un cieši 
jāuzrauga. Ja līdz 2016. gadam skaidra 
vienošanās netiks panākta, Komisijai būtu 
jāapsver, vai nav lietderīgi iesniegt tiesību 
akta priekšlikumu.
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Or. en

Grozījums Nr. 26
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32a) Daudz ir tādu valstu parlamentu 
nostāju, kas formulētas saskaņā ar 
Līgumam par Eiropas Savienību un 
Līgumam par Eiropas Savienības darbību 
pievienoto 2. protokolu par subsidiaritātes 
principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu un kurās ir pausts viedoklis, 
ka Komisijas ierosinātais teksts ir 
pretrunā subsidiaritātes principam, jo 
Komisija nepamato to, kā Eiropas 
vienotās ostas statusa definīcija uzlabo 
iekšējā tirgus mērķu sasniegšanu, ņemot 
vērā, ka netiek pierādīts kvalitatīvi lielāks 
efekts un netiek skaidri un precīzi 
noteiktas iecerētās sekas.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) bagarēšana; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 28
Richard Howitt
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) pietauvošana; svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 29
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) loča pakalpojumi; un svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 30
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) loča pakalpojumi; un svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 31
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – h apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) vilkšana. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. "degvielas uzņemšana" ir cietas, šķidras 
vai gāzveida degvielas vai jebkura cita 
enerģijas avota, ko izmanto ūdens 
transportlīdzekļa dzinējā, nodrošināšana, 
kā arī vispārīga un specifiska enerģijas 
nodrošināšana ūdens transportlīdzeklim, 
kamēr tas atrodas piestātnē;

1. "degvielas uzņemšana" ir cietas, šķidras 
vai gāzveida degvielas vai jebkura cita 
enerģijas avota, ko izmanto ūdens 
transportlīdzekļa dzinējā, nodrošināšana, 
kā arī vispārīga un specifiska enerģijas 
nodrošināšana ūdens transportlīdzeklim;

Or. fr

Pamatojums

Degvielu var uzņemt arī atklātā jūrā, nevis tikai piestātnē.

Grozījums Nr. 33
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. "kravu apstrādes pakalpojumi" ir tādas 
kravas organizēšana un apstrāde starp to 
vedošo ūdens transportlīdzekli un krastu, 
kura var būt importa, eksporta vai tranzīta 
krava, ietverot kravas pārstrādi, 
transportēšanu un pagaidu uzglabāšanu 
attiecīgā kravas apstrādes terminālī, un 

2. "kravu apstrādes pakalpojumi" ir tādas 
kravas organizēšana un apstrāde starp to 
vedošo ūdens transportlīdzekli un krastu, 
kura var būt importa, eksporta vai tranzīta 
krava, ietverot kravas pārstrādi, sasiešanu, 
atsiešanu, transportēšanu un pagaidu 
uzglabāšanu attiecīgā kravas apstrādes 
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tieši saistīta ar kravas pārvadāšanu, bet 
izņemot uzglabāšanu, izsaiņošanu, 
atkārtotu iesaiņošanu vai jebkurus citus 
pievienotās vērtības pakalpojumus, kas 
saistīti ar apstrādāto kravu;

terminālī, un tieši saistīta ar kravas 
pārvadāšanu, bet izņemot uzglabāšanu, 
izsaiņošanu, atkārtotu iesaiņošanu vai 
jebkurus citus pievienotās vērtības 
pakalpojumus, kas saistīti ar apstrādāto 
kravu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. "sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības" ir prasība, kas definēta vai 
noteikta, lai nodrošinātu tos vispārējas 
nozīmes ostas pakalpojumus, ko operators, 
ja tas ņemtu vērā savas komerciālās 
intereses, neuzņemtos vai neuzņemtos tādā 
pašā mērā vai ar tādiem pašiem 
nosacījumiem;

14. "sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas 
saistības" ir saistības, kas noteiktas, lai 
nodrošinātu tos vispārējas nozīmes ostas 
pakalpojumus, ko operators, ja tas ņemtu 
vērā savas komerciālās intereses, 
neuzņemtos vai neuzņemtos tādā pašā mērā 
vai ar tādiem pašiem nosacījumiem;

Or. fr

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek pārņemta definīcija, kas ir iekļauta 1969. gada 26. jūnija Regulā 
Nr. 119/69 par dalībvalstu darbību sakarā ar saistībām, kuras parasti uzskata par 
sabiedriskajiem pakalpojumiem, dzelzceļa pārvadājumu, autopārvadājumu un iekšējo 
ūdensceļu pārvadājumu nozarē,

Grozījums Nr. 35
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a „apakšuzņēmējs” ir visas fiziskās 
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personas un visas juridiskās personas, 
kurām ir uzdots pilnībā vai daļēji veikt 
iepriekš noslēgtā līgumā paredzētas 
saistības.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ostas vadības iestāde var pieprasīt, lai 
ostas pakalpojumu sniedzēji atbilst 
obligātajām prasībām, lai veiktu attiecīgo 
ostas pakalpojumu.

1. Ostas vadības iestāde pieprasa, lai ostas 
pakalpojumu sniedzēji atbilst obligātajām 
prasībām, lai veiktu attiecīgo ostas 
pakalpojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 37
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Obligātās prasības, kas minētas 
1. punktā, attiecīgā gadījumā var attiekties 
tikai uz:

2. Obligātās prasības, kas minētas 
1. punktā, attiecīgā gadījumā var attiekties 
uz:

Or. en

Grozījums Nr. 38
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ostas pakalpojumu sniedzēja, tā 
darbinieku vai fizisko personu, kuras 
faktiski un nepārtraukti vada ostas 
pakalpojumu sniedzēja darbību, 
profesionālo kvalifikāciju;

(a) ostas pakalpojumu sniedzēja, tā 
darbinieku vai fizisko personu, kuras 
faktiski vada ostas pakalpojumu sniedzēja 
darbību, profesionālo kvalifikāciju;

Or. en

Pamatojums

Būtu riskanti prasīt, lai par kvalificētām uzskatītu tikai tās personas, kuras darbību pārzina 
„nepārtraukti”. Drošības apsvērumu dēļ ikvienam darbības pārzinim ir jābūt profesionāli 
kvalificētam.

Grozījums Nr. 39
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbilstību prasībām par kuģošanas
drošību un ostas vai piekļuves ostai, ostas 
iekārtu, aprīkojuma un personu drošību un 
drošumu;

(c) atbilstību prasībām par kuģošanas 
drošību un ostas vai piekļuves ostai, ostas 
iekārtu, aprīkojuma un personu drošību un 
drošumu, tostarp darba un veselības 
regulējumu, kas konkrētajai ostai ir 
jāievēro attiecībā uz darba vietu;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Georges Bach

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) atbilstību prasībām par kuģošanas 
drošību un ostas vai piekļuves ostai, ostas 
iekārtu, aprīkojuma un personu drošību un 
drošumu;

(c) atbilstību prasībām par kuģošanas 
drošību un ostas vai piekļuves ostai, ostas 
iekārtu, aprīkojuma, darba ņēmēju un 
personu drošību un drošumu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) valstu darba ņēmēju tiesību un 
sociālā minimuma standartu ievērošanu, 
tostarp spēkā esošos koplīgumu 
ievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 42
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) pieteikuma iesniedzēja labo slavu no 
sociālo un darba tiesību ievērošanas 
viedokļa, tostarp attiecībā uz tādu tiesību 
normu un līgumu piemērošanu, ar kurām 
aizsargā veselību un drošību.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Georges Bach

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sociālo un darba tiesību normu 
ievērošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Regulas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligātās prasības ir pārredzamas, 
nediskriminējošas, objektīvas un attiecas 
uz attiecīgo ostas pakalpojumu kategoriju 
un veidu.

3. Obligātās prasības ir pārredzamas, 
nediskriminējošas, objektīvas un attiecas 
uz attiecīgo ostas pakalpojumu kategoriju 
un veidu un tās nedrīkst izmantot, lai 
netieši radītu darbības tirgū šķēršļus.

Or. it

Grozījums Nr. 45
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja netiek pierādīta 4. panta 2. punkta 
c) apakšpunkta ievērošana, to var uzskatīt 
par pietiekamu noraidījuma pamatu.

Or. de
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Grozījums Nr. 46
Richard Howitt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) vajadzība nodrošināt drošas un 
ekoloģiski un sociālo nekaitīgas ostas 
darbības.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ostas pakalpojumu paredzamā 
vērtība pārsniedz 3. punktā minētās 
robežvērtības, tad tiek piemēroti 
noteikumi par līgumu slēgšanas tiesību 
piešķiršanas procedūru, procesuālās 
garantijas un koncesiju maksimālais 
ilgums, kā noteikts Direktīvā…/… 
[koncesija].

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 48
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ostas pakalpojumu vērtības svītrots
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robežvērtības un noteikšanas metode ir 
norādītas Direktīvas.../... [koncesija] 
piemērojamos noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Šīs regulas nolūkos ostas pakalpojumu 
līguma būtiskas izmaiņas Direktīvas…/… 
[koncesija] nozīmē tā darbības laikā 
uzskata par jaunu ostas pakalpojumu 
līgumu un rīko jaunu procedūru, kas 
minēta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 50
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 1. līdz 5. punktu nepiemēro 
gadījumos, kas minēti 9. pantā.

6. Šā panta 1. līdz 4.a punktu nepiemēro 
gadījumos, kas minēti 9. panta 1. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
7. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Šī regula neskar Direktīvu.../... 
[koncesija]15, Direktīvu.../... [komunālie 
pakalpojumi]16 un Direktīvu.../... 
[publiskais iepirkums]17.

7. Ja līgumus par ostu pakalpojumu 
sniegšanu slēdz kā pakalpojumu 
koncesiju saskaņā ar Direktīvu .../... 
[koncesija]15, piemēro šīs direktīvas 
normas. Šī regula neskar Direktīvu.../... 
[komunālie pakalpojumi]16 un 
Direktīvu.../... [publiskais iepirkums]17.

__________________ __________________
15 Priekšlikums direktīvai par koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 
(COM(2011)0897 galīgā redakcija).

15 Priekšlikums direktīvai par koncesijas 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu 
(COM(2011)0897 galīgā redakcija).

16 Priekšlikums direktīvai par iepirkumu, 
ko īsteno subjekti, kuri darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs 
(COM(2011)0895, galīgā redakcija).

16 Priekšlikums direktīvai par iepirkumu, 
ko īsteno subjekti, kuri darbojas 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un 
pasta pakalpojumu nozarēs 
(COM(2011)0895, galīgā redakcija).

17 Priekšlikums direktīvai par publisko 
iepirkumu (COM (2011)0896, galīgā 
redakcija).

17 Priekšlikums direktīvai par publisko 
iepirkumu (COM (2011)0896, galīgā 
redakcija).

Or. en

Grozījums Nr. 52
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pakalpojumu pieejamību bez 
pārtraukuma visu dienu, nakti, nedēļu un 
gadu;

(a) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
bez pārtraukuma visu dienu, nakti, nedēļu 
un gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Richard Howitt
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Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ostu darbības ilgtspējību no drošības 
vai ekoloģiskā viedokļa.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) teritoriālā plānojuma izpildi.

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Gadījumā, ja ostas pakalpojumi, par 
kuriem ir noteiktas sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, tiek 
pārtraukti vai ja ir tieši draudi, ka tas 
varētu notikt, kompetentā iestāde var veikt 
ārkārtas pasākumus. Ārkārtas pasākumi 
var izpausties kā tieša piešķiršana, 
nododot pakalpojumu citam pakalpojumu 
sniedzējam uz laiku, kas nepārsniedz 
vienu gadu. Minētajā termiņā kompetentā 
iestāde vai nu uzsāk jaunu procedūru, lai 
izvēlētos ostas pakalpojumu sniedzēju 
saskaņā ar 7. pantu, vai piemēro 9. pantu.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 56
Georges Bach

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Gadījumā, ja ostas pakalpojumi, par 
kuriem ir noteiktas sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, tiek 
pārtraukti vai ja ir tieši draudi, ka tas varētu 
notikt, kompetentā iestāde var veikt 
ārkārtas pasākumus. Ārkārtas pasākumi var 
izpausties kā tieša piešķiršana, nododot 
pakalpojumu citam pakalpojumu 
sniedzējam uz laiku, kas nepārsniedz vienu 
gadu. Minētajā termiņā kompetentā iestāde 
vai nu uzsāk jaunu procedūru, lai izvēlētos 
ostas pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar 
7. pantu, vai piemēro 9. pantu.

6. Gadījumā, ja ostas pakalpojumi, par 
kuriem ir noteiktas sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanas saistības, tiek 
pārtraukti vai ja ir tieši draudi, ka tas varētu 
notikt, kompetentā iestāde var veikt 
ārkārtas pasākumus, vienlaikus pilnībā 
ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 28. pantu. Ārkārtas pasākumi var 
izpausties kā tieša piešķiršana, nododot 
pakalpojumu citam pakalpojumu 
sniedzējam uz laiku, kas nepārsniedz vienu 
gadu. Minētajā termiņā kompetentā iestāde 
vai nu uzsāk jaunu procedūru, lai izvēlētos 
ostas pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar 
7. pantu, vai piemēro 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula neskar dalībvalstu sociālo un 
darba tiesību normas.

1. Šī regula neskar dalībvalstīs 
piemērojamās sociālo un darba tiesību 
normas.

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī regula neskar dalībvalstu sociālo un 
darba tiesību normas.

1. Šī regula neskar nedz spēkā esošās, 
nedz turpmākās dalībvalstu sociālo un 
darba tiesību normas.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādes var
prasīt, lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā, gadījumā, 
ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, dalībvalstis prasa, lai 
izraudzītais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
kas izraudzīts saskaņā ar procedūru, kura
noteikta 7. pantā, gadījumā, ja šis 
pakalpojumu sniedzējs nav vēsturiskais 
ostas pakalpojumu sniedzējs, personālam, 
ko iepriekš darbā pieņēmis vēsturiskais 
ostas pakalpojumu sniedzējs, nodrošinātu
tādas tiesības, ko personāls būtu tiesīgs 
saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 60
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādes var 
prasīt, lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā, gadījumā, 
ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādes prasa, 
lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā, gadījumā, 
ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 61
Emer Costello

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādes var 
prasīt, lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā, gadījumā, 
ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādes prasa, 
lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā, gadījumā, 
ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

Or. en
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Grozījums Nr. 62
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādes var 
prasīt, lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā, gadījumā, 
ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādēm ir 
jāprasa, lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā, gadījumā, 
ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

Or. de

Grozījums Nr. 63
Andrea Cozzolino

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādes var 
prasīt, lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. pantā, gadījumā, 
ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.

2. Neskarot valsts un Savienības tiesību 
aktus, tostarp koplīgumus starp sociālajiem 
partneriem, ostas vadības iestādes var 
prasīt, lai izraudzītais ostas pakalpojumu 
sniedzējs, kas izraudzīts saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta 7. un 9. pantā, 
gadījumā, ja šis pakalpojumu sniedzējs nav 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
personālam, ko iepriekš darbā pieņēmis 
vēsturiskais ostas pakalpojumu sniedzējs, 
nodrošina tādas tiesības, ko personāls būtu 
tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi pārcelšana 
Direktīvas 2001/23/EK nozīmē.
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Or. it

Pamatojums

Ierosinātais grozījums paplašina šā panta tvērumu, ietverot arī gadījumus, kuros dalībvalsts, 
kas izvēlas piedāvāt ostas pakalpojumus ar iekšēja operatora palīdzību, nolemj pēc tam 
piedāvāt šos pašus pakalpojumus ar cita modeļa palīdzību.

Grozījums Nr. 64
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ostas vadības iestādes prasa ostas 
pakalpojumu sniedzējiem, lai tie atbilstu 
konkrētiem sociāliem standartiem
attiecībā uz attiecīgajiem ostu 
pakalpojumiem, konkursa dokumentos un 
ostas pakalpojumu līgumos ir iekļauts 
attiecīgā personāla saraksts un norādīta 
pārredzama sīki izklāstīta informācija par 
personāla līgumtiesībām un par 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem uzskata, 
ka darbinieki ir saistīti ar ostas 
pakalpojumiem.

3. Ja ostas vadības iestādes prasa no visiem 
uzņēmumiem, kas konkursa ceļā piedalās 
ostas pakalpojumu sniegšanā, ievērot 
visus spēkā esošos sociālos standartus, 
konkursa dokumentos un ostas 
pakalpojumu līgumos tiek iekļauts attiecīgā 
personāla saraksts un norādīta pārredzama 
sīki izklāstīta informācija par personāla 
līgumtiesībām un par nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem uzskata, ka darbinieki ir 
saistīti ar ostas pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 65
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ostas vadības iestādes prasa ostas 
pakalpojumu sniedzējiem, lai tie atbilstu 
konkrētiem sociāliem standartiem attiecībā 
uz attiecīgajiem ostu pakalpojumiem, 
konkursa dokumentos un ostas 
pakalpojumu līgumos ir iekļauts attiecīgā 

3. Ja ostas vadības iestādes prasa ostas 
pakalpojumu sniedzējiem, lai tie atbilstu 
konkrētiem sociāliem standartiem attiecībā 
uz attiecīgajiem ostu pakalpojumiem, 
konkursa dokumentos un ostas 
pakalpojumu līgumos ir iekļauts attiecīgā 
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personāla saraksts un norādīta pārredzama 
sīki izklāstīta informācija par personāla 
līgumtiesībām un par nosacījumiem, 
saskaņā ar kuriem uzskata, ka darbinieki ir 
saistīti ar ostas pakalpojumiem.

personāla saraksts un norādīta informācija 
par personāla līgumtiesību statusu un par 
nosacījumiem, saskaņā ar kuriem uzskata, 
ka darbinieki ir saistīti ar ostas 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants
Dalībvalstis nodrošina valstu darba 
tiesību kontroles iestāžu regulāru 
pārbaudi attiecībā uz spēkā esošo sociālo 
standartu ievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 67
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Šī nodaļa un 24. panta pārejas noteikumi 
neattiecas uz kravu apstrādes 
pakalpojumiem un pasažieriem sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Šī nodaļa un 24. panta pārejas noteikumi 
neattiecas uz kravu apstrādes 
pakalpojumiem, pasažieriem sniegtajiem 
pakalpojumiem un loču navigāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Richard Howitt
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Regulas priekšlikums
IIa nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa nodaļa
Apakšuzņēmēju līgumu slēgšana

1. Ostu pakalpojumu sniedzējs, kas minēts 
2. panta 13. punktā, nedrīkst uzticēt 
pakalpojumu sniegšanu 
apakšuzņēmējiem, izņemot, ja tas pats 
nespēj tos sniegt nepārvaramas varas dēļ. 
Darba ņēmēju kolektīvā rīcība nav 
uzskatāma par nepārvaramu varu.
2. Apakšuzņēmēji nedrīkst ostu 
pakalpojumus nodot tālāk citiem 
apakšuzņēmējiem.
3. Ostas pakalpojumu sniedzējs, kas 
izmanto vienu vai vairākus 
apakšuzņēmējus, ostas vadības iestādei 
dara zināmu attiecīgo apakšuzņēmēju 
vārdu/nosaukumu un darbības veidu.
4. Ja darba devējs ir apakšuzņēmējs un 
neskarot attiecīgus valsts tiesību aktu 
noteikumus par regresa tiesībām vai valsts 
tiesību aktu noteikumus sociālā 
nodrošinājuma jomā, dalībvalstis 
nodrošina, ka arī darbuzņēmējam, kam 
darba devējs ir tiešais apakšuzņēmējs, var 
kopā ar viņu vai vienam pašam noteikt 
pienākumu samaksāt:
(a) noteikto naudas sodu un
(b) atpakaļ atmaksājamās summas.
5. Ja pakalpojumu sniedzējs ir 
apakšuzņēmējs, dalībvalstis nodrošina, lai 
galvenais pakalpojumu sniedzējs un 
apakšuzņēmējs starpnieks, ja tie zināja, ka 
apakšuzņēmējs darba devējs pieņēma 
darbā nelikumīgi iebraukušus trešo valstu 
pilsoņus, varētu tikt uzskatīts par 
atbildīgu un maksātu 4. punktā noteiktās 
summas papildus apakšuzņēmējam darba 
devējam vai tā vietā vai papildus 
darbuzņēmējam, kurš nolīga 
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apakšuzņēmēju darba devēju, vai tā vietā.
6. Dalībvalstis var paredzēt stingrākus 
atbildības noteikumus valsts tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Publiskie līdzekļi, kas minēti 1. punktā, 
ietver pamatkapitāla vai kvazikapitāla 
līdzekļus, neatmaksājamas dotācijas, 
dotācijas, kas atmaksājamas vienīgi 
atsevišķos gadījumos, piešķirtos 
aizdevumus, tostarp, pārtēriņa tiesības vai 
kapitālieguldījumu kreditēšanu, publisko 
iestāžu ostas vadības iestādei sniegtās 
garantijas, izmaksātās dividendes un 
nesadalīto peļņu vai cita veida publisko 
finansiālo atbalstu.

3. Publiskie līdzekļi, kas minēti 1. punktā, 
ietver pamatkapitāla vai kvazikapitāla 
līdzekļus, neatmaksājamas dotācijas, 
dotācijas, kas atmaksājamas vienīgi 
atsevišķos gadījumos un ir vienreizējas, 
piešķirtos aizdevumus, tostarp, pārtēriņa 
tiesības vai kapitālieguldījumu kreditēšanu, 
publisko iestāžu ostas vadības iestādei 
sniegtās garantijas, izmaksātās dividendes 
un nesadalīto peļņu vai cita veida publisko 
finansiālo atbalstu.

Or. fr

Pamatojums

Investīciju subsīdijām ir jābūt vienreizējām un līdz ar to tās nedrīkst iekļaut ražošanas 
izmaksu samazinājumā, jo tas kropļotu konkurenci.

Grozījums Nr. 70
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
12. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Šajā nodaļā minētās procedūras un 
informācija, kas attiecas uz publiskajiem 
finanšu līdzekļiem, ir jāapliecina 
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neatkarīgam revidentam, kurš var būt tās 
ostas pārvaldnieka revidents, kura saņem 
publisko finansējumu.

Or. fr

Pamatojums

Tiek ierosināts, lai neatkarīgs revidents, kurš var būt ostas pārvaldnieka revidents, sniegtu 
revīzijas apliecinājumu par pārvaldnieka informāciju attiecībā uz tā bilances saistībām un 
finanšu informāciju, kas paredzēta šajā nodaļā saistībā ar publiska finansējuma saņemšanu. 
Pamatos šāda veida apliecinājumi nav dārgi un ir uzskatāmi par lielu drošības faktoru no 
trešo personu viedokļa.

Grozījums Nr. 71
Elisabeth Schroedter
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ostas vadības iestāde izveido to ūdens 
transportlīdzekļu operatoru, kravas 
īpašnieku vai citu ostas lietotāju pārstāvju 
komiteju, no kuriem tiek prasīta 
infrastruktūras lietošanas maksa vai ostas 
pakalpojumu maksa, vai abas. Šo komiteju 
dēvē par "ostas lietotāju padomdevēju 
komiteju".

1. Ostas vadības iestāde izveido to ūdens 
transportlīdzekļu operatoru, kravas 
īpašnieku vai citu ostas lietotāju pārstāvju 
komiteju, no kuriem tiek prasīta 
infrastruktūras lietošanas maksa vai ostas 
pakalpojumu maksa, vai abas, un "ostas 
lietotāju padomdevēju komiteju", kurā ir 
jābūt pārstāvētiem sociālajiem 
partneriem.

Or. de

Grozījums Nr. 72
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ostas vadības iestāde regulāri apspriežas 1. Ostas vadības iestāde regulāri apspriežas 
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ar ieinteresētajām personām, piemēram, 
uzņēmumiem, kas ostā veic 
uzņēmējdarbību, ostas pakalpojumu 
sniedzējiem, ūdens transportlīdzekļu 
operatoriem, kravas īpašniekiem, 
sauszemes transporta operatoriem un valsts 
pārvaldes iestādēm, kas darbojas ostas 
teritorijā:

ar ieinteresētajām personām, piemēram, 
uzņēmumiem, kas ostā veic 
uzņēmējdarbību, ostas pakalpojumu 
sniedzējiem, ūdens transportlīdzekļu 
operatoriem, kravas īpašniekiem, 
sauszemes transporta operatoriem, 
publisku pārvaldi un darba ņēmēju 
pārstāvjiem, kas darbojas ostas teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 73
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ostas vadības iestāde regulāri apspriežas 
ar ieinteresētajām personām, piemēram,
uzņēmumiem, kas ostā veic 
uzņēmējdarbību, ostas pakalpojumu 
sniedzējiem, ūdens transportlīdzekļu 
operatoriem, kravas īpašniekiem, 
sauszemes transporta operatoriem un valsts 
pārvaldes iestādēm, kas darbojas ostas 
teritorijā:

1. Ostas vadības iestāde regulāri apspriežas 
ar ieinteresētajām personām, tostarp to 
uzņēmumu darba devēju un darba ņēmēju 
pārstāvjiem, kas ostā veic uzņēmējdarbību, 
ostas pakalpojumu sniedzējiem, ūdens 
transportlīdzekļu operatoriem, kravas 
īpašniekiem, sauszemes transporta 
operatoriem un valsts pārvaldes iestādēm, 
kas darbojas ostas teritorijā:

Or. de

Grozījums Nr. 74
Georges Bach

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ostas vadības iestāde regulāri apspriežas 
ar ieinteresētajām personām, piemēram, 
uzņēmumiem, kas ostā veic 
uzņēmējdarbību, ostas pakalpojumu 
sniedzējiem, ūdens transportlīdzekļu 

1. Ostas vadības iestāde regulāri apspriežas 
ar ieinteresētajām personām, piemēram, 
uzņēmumiem, kas ostā veic 
uzņēmējdarbību, ostas pakalpojumu 
sniedzējiem, ūdens transportlīdzekļu 
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operatoriem, kravas īpašniekiem, 
sauszemes transporta operatoriem un valsts 
pārvaldes iestādēm, kas darbojas ostas 
teritorijā:

operatoriem, kravas īpašniekiem, darba 
ņēmēju pārstāvjiem, sauszemes transporta 
operatoriem un valsts pārvaldes iestādēm, 
kas darbojas ostas teritorijā:

Or. en

Grozījums Nr. 75
Jutta Steinruck

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) par spēkā esošo sociālo standartu 
ievērošanu.

Or. de

Grozījums Nr. 76
Georges Bach

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) par veselības un drošības prasību 
pareizu piemērošanu un vajadzības 
gadījumā par iespējamajiem pasākumiem, 
ar kuriem uzlabo šos standartus.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
17. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Neatkarīga uzraudzības struktūra

1. Dalībvalstis nodrošina, ka neatkarīga 
uzraudzības struktūra pārrauga un 
uzrauga šīs regulas piemērošanu visās 
jūras ostās, uz kurām attiecas šī regula 
katras dalībvalsts teritorijā.
2. Neatkarīgā uzraudzības struktūra ir 
juridiski nošķirta un funkcionāli 
neatkarīga no jebkuras ostas vadības 
iestādes vai ostas pakalpojumu 
sniedzējiem. Dalībvalstis, kas patur 
īpašumtiesības vai kontroli pār ostu vai 
ostas vadības iestādēm nodrošina efektīvu 
strukturālu nodalījumu starp 
uzdevumiem, kas saistīti ar šīs regulas 
uzraudzību un kontroli, un darbībām, kas 
saistītas ar šīm īpašumtiesībām vai 
kontroli. Neatkarīgā uzraudzības 
struktūra īsteno savas pilnvaras objektīvi 
un pārredzami, kā arī pienācīgi ņemot 
vērā tiesības brīvi veikt uzņēmējdarbību.
3. Neatkarīgā uzraudzības struktūra 
izskata visas sūdzības, ko iesniedz puses, 
kurām ir likumīgas intereses, un risina 
strīdus, kas rodas saistībā ar šīs regulas 
piemērošanu.
4. Gadījumā, ja rodas strīds starp pusēm, 
kuras veic uzņēmējdarbību dažādās 
dalībvalstīs, tad tās dalībvalsts ostas, kurā, 
kā uzskata, radies strīds, neatkarīgā 
uzraudzības struktūra ir kompetenta 
izskatīt strīdu.
5. Neatkarīgajai uzraudzības struktūrai ir 
tiesības pieprasīt, lai ostu vadības iestādes, 
ostas pakalpojumu sniedzēji un ostas 
lietotāji sniedz informāciju, kas vajadzīga, 
lai nodrošinātu uzraudzību un kontroli, 
piemērojot šo regulu.
6. Neatkarīgā uzraudzības struktūra pēc 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
pieprasījuma var sniegt atzinumus par 
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visiem jautājumiem saistībā ar šīs regulas 
piemērošanu.
7. Neatkarīgā uzraudzības struktūra 
sūdzību un strīdu gadījumos var 
apspriesties ar attiecīgās ostas lietotāju 
padomdevēju komiteju.
8. Neatkarīgās uzraudzības struktūras 
lēmumi ir saistoši, neskarot iespēju tiesu 
iestādēm pārskatīt lietu.
9. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
neatkarīgās uzraudzības struktūras 
identitāti vēlākais līdz 2015. gada 
1. jūlijam un pēc tam visus grozījumus. 
Komisija publicē un atjaunina neatkarīgo 
uzraudzības struktūru sarakstu savā 
tīmekļa vietnē.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants svītrots
Sadarbība neatkarīgo uzraudzības 

struktūru starpā
1. Neatkarīgās uzraudzības struktūras 
apmainās ar informāciju par savu darbu 
un lēmumu pieņemšanas principiem, kā 
arī praksi, lai nodrošinātu vienotu šīs 
regulas īstenošanu. Šajā nolūkā tās 
piedalās un sadarbojas tīklā, kura 
sanāksmes notiek regulāri un vismaz reizi 
gadā. Komisija piedalās, koordinē un 
atbalsta tīkla darbu.
2. Neatkarīgās uzraudzības struktūras 
cieši sadarbojas ar mērķi savstarpēji 
palīdzēt savu uzdevumu veikšanā, tostarp 
veicot izmeklēšanu par sūdzībām un 
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strīdiem lietās, kas attiecas uz ostām 
dažādās dalībvalstīs. Šajā nolūkā 
neatkarīga uzraudzības struktūra pēc 
pamatota pieprasījuma dara pieejamu 
citai šādai struktūrai vajadzīgo 
informāciju, kas ļaus struktūrai izpildīt 
savus pienākumus saskaņā ar šo regulu.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka neatkarīgas 
uzraudzības struktūras pēc pamatota 
lūguma sniedz Komisijai informāciju, kas 
tai vajadzīga, lai veiktu savus uzdevumus. 
Komisijas pieprasītā informācija ir 
proporcionāla minēto uzdevumu izpildei.
4. Ja neatkarīgā uzraudzības struktūra 
uzskata informāciju par konfidenciālu 
saskaņā ar Savienības vai attiecīgās valsts 
noteikumiem par uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti, tad citas valstu 
uzraudzības struktūras un Komisija 
nodrošina šādu konfidencialitāti. Šo 
informāciju var izmantot tikai tam 
mērķim, kuram tā pieprasīta.
5. Pamatojoties uz neatkarīgo uzraudzības 
struktūru pieredzi un tīkla darbībām, kas 
minēts 1. punktā, un lai nodrošinātu 
efektīvu sadarbību, Komisija var pieņemt 
kopējus principus par informācijas 
apmaiņas mehānismiem starp 
neatkarīgajām uzraudzības struktūrām. 
Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
22. panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 79
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz
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nenoteiktu laiku. pieciem gadiem, sākot ar ..*. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 
pirms piecu gadu laikposma beigām. 
Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 
pagarināta uz tāda paša ilguma 
laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 
vai Padome neiebilst pret šādu 
pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 
katra laikposma beigām.
_________________

OV, lūdzu, ievietojiet šīs regulas spēkā 
stāšanās datumu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
Richard Howitt

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots
Komitejas procedūra

1. Komisijai palīdz komiteja. Minētā 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 nozīmē.
2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

Or. en


