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2.3.2016 A8-0023/138 

Pozměňovací návrh  138 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Komise by měla nejpozději do roku 

2019 v rámci plánu námořních dálnic 

(nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1315/2013
1
a nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013
2
) 

navrhnout celoevropskou koncepci, která 

by podpořila přístavy v přeshraničních 

regionech, jako je Středozemní a Černé 

moře, Atlantský oceán a Baltské moře, s 

cílem poskytovat přístavní služby blíže 

výchozímu nebo cílovému bodu 

dopravních toků a přispívat tak ke 

snižování méně udržitelné pozemní 

dopravy a vyhýbání se jí. 

 ________________ 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 

2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj 

transevropské dopravní sítě a o zrušení 

rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 1) 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 

2013, kterým se vytváří Nástroj pro 

propojení Evropy, mění zařízení (EU) č. 

913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 

680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 129) 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Pozměňovací návrh  139 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jasný rámec pro přístup na trh 

přístavních služeb; 

a) jasný rámec pro organizaci přístavních 

služeb, včetně uznání významu přísných 

bezpečnostních, environmentálních a 

pracovních norem a sociálního dialogu v 

odvětví přístavních služeb; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Pozměňovací návrh  140 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) doplňování paliva; vypouští se 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Pozměňovací návrh  141 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) kotvení; vypouští se 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Pozměňovací návrh  142 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů 

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

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Toto nařízení se vztahuje na všechny 

námořní přístavy transevropské dopravní 

sítě v souladu s jejich definicí v příloze I 

nařízení XXX [nařízení o hlavních 

směrech rozvoje TEN-T]. 

3. Toto nařízení se vztahuje na všechny 

námořní přístavy základní transevropské 

dopravní sítě uvedené na seznamu 

v příloze II nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013
1
. 

 ____________________ 

 1
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 

2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj 

transevropské dopravní sítě a o zrušení 

rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 

348, 20.12.2013, s. 1) 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Pozměňovací návrh  143 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů 

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

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. V případě narušení přístavních služeb, 

v souvislosti s nimiž jsou uloženy závazky 

veřejné služby, nebo v případě, že vznikne 

bezprostřední riziko takové situace, může 

příslušný orgán přijmout nouzové opatření. 

Nouzové opatření může mít podobu 

přímého zadání, v jehož rámci je služba 

přidělena jinému poskytovateli na dobu až 

jednoho roku. Během této doby příslušný 

orgán buď vypíše nové řízení k výběru 

poskytovatele přístavní služby podle 

článku 7, nebo použije článek 9. 

6. V případě narušení přístavních služeb, 

v souvislosti s nimiž jsou uloženy závazky 

veřejné služby, nebo v případě, že vznikne 

bezprostřední riziko takové situace, může 

příslušný orgán přijmout nouzové opatření. 

Nouzové opatření může mít podobu 

přímého zadání, v jehož rámci je služba 

přidělena jinému poskytovateli na dobu až 

jednoho roku. Během této doby příslušný 

orgán buď vypíše nové řízení k výběru 

poskytovatele přístavní služby, nebo 

použije článek 9. Uplatňování legitimního 

kolektivního vyjednávání či práva na 

protestní akce, včetně práva na stávku, 

není považováno za narušení přístavních 

služeb, neboť pro ně lze přijmout nouzové 

opatření. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Pozměňovací návrh  144 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů 

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

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato kapitola a přechodná ustanovení 

článku 24 se nevztahují na služby odbavení 

nákladu a služby osobní dopravy. 

Tato kapitola a přechodná ustanovení 

článku 24 se nevztahují na služby odbavení 

nákladu, služby osobní dopravy a služby 

vlečných lodí. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Pozměňovací návrh  145 

Keith Taylor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů 

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

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Aniž je dotčen odstavec 3, mohou být 

poplatky za infrastrukturu přístavů 

odstupňovány v závislosti na obchodních 

postupech souvisejících s četností užívání 

přístavu či s cílem podpořit efektivnější 

využívání přístavní infrastruktury, pobřežní 

plavbu či vysokou environmentální 

výkonnost, energetickou účinnost či 

uhlíkovou účinnost dopravních služeb. 

Kritéria použitá pro odstupňování poplatků 

by měla být relevantní, objektivní, 

transparentní a nediskriminační.  Volný 

přístup k informacím o výsledném 

odstupňování výše poplatků je k dispozici 

zejména všem příslušným uživatelům 

přístavu. 

4. Aniž je dotčen odstavec 3, mohou být 

poplatky za infrastrukturu přístavů 

odstupňovány v závislosti na ekonomické 

strategii přístavu a jeho obchodních 

postupech, jakož i v závislosti na plánu 

územního rozvoje. Tyto poplatky mohou 

být odstupňovány v souvislosti s četností 

užívání přístavu či s cílem podpořit 

efektivnější využívání přístavní 

infrastruktury, pobřežní plavbu či vysokou 

environmentální výkonnost, energetickou 

účinnost či uhlíkovou účinnost dopravních 

služeb. Kritéria použitá pro odstupňování 

poplatků by měla zohledňovat externí 

náklady a měla by být relevantní, 

objektivní, transparentní a nediskriminační 

a náležitě zohledňovat pravidla 

hospodářské soutěže. Volný 

nediskriminační přístup k informacím o 

výsledném odstupňování výše poplatků je 

k dispozici zejména všem příslušným 

uživatelům přístavu. 

Or. en 

 

 


