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2.3.2016 A8-0023/138 

Predlog spremembe  138 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (1a) Komisija bi morala najkasneje do 

leta 2019 predlagati osnovni vseevropski 

načrt v okviru pomorskih avtocest 

(Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta
1
 in Uredba (EU) št. 

1316/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta
2
), ki bi pospeševal razvoj pristanišč 

v čezmejnih regijah, kot so Sredozemsko 

morje, Črno morje, Atlantski ocean in 

Baltsko morje, da bi lahko pristaniške 

storitve zagotavljali bliže izvoru in 

končnemu cilju prometnih tokov in tako 

prispevali k zmanjševanju in 

preprečevanju manj trajnostnega prevoza 

po kopnem. 

 ________________ 

 1
 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o smernicah Unije za razvoj 

vseevropskega prometnega omrežja in 

razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 1). 

 2
 Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o vzpostavitvi Instrumenta za 

povezovanje Evrope, spremembi Uredbe 

(EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb 

(ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (UL 

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

Predlog spremembe  139 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) jasen okvir za dostop do trga 

pristaniških storitev; 

(a) okvir za organizacijo pristaniških 

storitev, vključno s priznavanjem pomena 

visokih varnostnih, okoljskih in 

zaposlitvenih standardov ter socialnega 

dialoga v panogi pristaniških storitev; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Predlog spremembe  140 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) oskrbovanje z gorivom; črtano 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Predlog spremembe  141 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) privez; črtano 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Predlog spremembe  142 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ta uredba se uporablja za vsa morska 

pristanišča vseevropskega prometnega 

omrežja, kot je opredeljeno v Prilogi I k 

Uredbi XXX [uredba o smernicah za 

TEN-T]. 

3. Ta uredba se uporablja za vsa morska 

pristanišča vseevropskega osrednjega 

prometnega omrežja, navedena v Prilogi I 

k Uredbi (EU) št. 1315/2013/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta
1
. 

 ____________________ 

 1
 Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 

2013 o smernicah Unije za razvoj 

vseevropskega prometnega omrežja in 

razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL 

L 348, 20.12.2013, str. 1). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Predlog spremembe  143 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. V primeru prekinitve pristaniških 

storitev, za katere so naložene obveznosti 

javne službe, ali kadar nastane neposredno 

tveganje glede takšnega stanja, lahko 

pristojni organ sprejme izredne ukrepe. 

Izredni ukrep je lahko v obliki neposredne 

sklenitve pogodbe, tako da se storitev 

dodeli drugemu ponudniku za obdobje do 

enega leta. V navedenem obdobju pristojni 

organ začne nov postopek izbire ponudnika 

pristaniške storitve v skladu s členom 7 ali 

uporabi člen 9. 

6. V primeru prekinitve pristaniških 

storitev, za katere so naložene obveznosti 

javne službe, ali kadar nastane neposredno 

tveganje takšnega stanja, lahko pristojni 

organ sprejme izredne ukrepe. Izredni 

ukrep je lahko v obliki neposredne 

sklenitve pogodbe, tako da se storitev za 

obdobje do enega leta dodeli drugemu 

ponudniku. V tem obdobju pristojni organ 

začne nov postopek izbire ponudnika 

pristaniške storitve ali uporabi člen 9. 

Izvajanje zakonitih kolektivnih pogajanj 
ali pravic do kolektivni ukrepi, ki med 

drugim vključujejo pravico do stavke, ne 

štejejo za prekinitev pristaniških storitev, 

za katero se lahko sprejme izredni ukrep. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Predlog spremembe  144 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč 

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

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

To poglavje in prehodne določbe iz 

člena 24 se ne uporabljajo za storitve 

upravljanja tovora in prevoze potnikov. 

To poglavje in prehodne določbe iz 

člena 24 se ne uporabljajo za storitve 

upravljanja tovora, prevoze potnikov in 

vleko. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Predlog spremembe  145 

Keith Taylor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč 

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

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Brez poseganja v odstavek 3 so lahko 

infrastrukturne pristojbine različne v 

skladu s poslovno prakso, povezano s 

pogostimi uporabniki, ali zaradi 

spodbujanja učinkovitejše uporabe 

pristaniške infrastrukture, prevoza po 

morju na kratkih razdaljah, visoke okoljske 

uspešnosti, energijske učinkovitosti ali 

zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida pri 

prevozih. Merila, ki se uporabljajo za 

oblikovanje takšnih razlik, so objektivna, 

pregledna in nediskriminatorna ter skladna 

s pravili konkurence. Posledične različne 

pristojbine pod enakimi pogoji veljajo za 

vse zadevne uporabnike pristaniških 

storitev. 

4. Brez poseganja v odstavek 3 so lahko 

infrastrukturne pristojbine različne glede 

na ekonomsko strategijo pristanišča, 

njegovo poslovno prakso in politiko 

prostorskega. Pristojbine se lahko zato 

razlikujejo glede na pogoste uporabnike 
ali zaradi spodbujanja učinkovitejše 

uporabe pristaniške infrastrukture, prevoza 

po morju na kratkih razdaljah, visoke 

okoljske uspešnosti, energijske 

učinkovitosti ali zmanjšanja emisij 

ogljikovega dioksida pri prevozih. Pri 

merilih, ki se uporabljajo za oblikovanje 

razlik, se upoštevajo zunanji stroški in 

morajo biti relevantna, objektivna, 

pregledna in nediskriminatorna ter skladna 

s pravili konkurence. Tako oblikovane 

različne pristojbine pod enakimi 

nediskriminatornimi pogoji veljajo za vse 

uporabnike pristaniških storitev, ki jih to 

zadeva. 

Or. en 

 

 

 


