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2.3.2016 A8-0023/149 

Pozměňovací návrh  149 

Jacqueline Foster 

za skupinu ECR 

 

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 14 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14 a) Zatímco závazky veřejné služby 

mohou být vymezeny a určeny 

vnitrostátními orgány, obecná povinnost 

stanovená vnitrostátními nebo evropskými 

právními předpisy, že přístav musí bez 

diskriminace a kladení překážek přijmout 

veškerá plavidla fyzicky schopná vplutí a 

kotvení, by neměla být považována za 

závazek veřejné služby pro účely tohoto 

nařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Povinnost otevřeného přístavu, v souladu s níž musí přístavy přijímat plavidla, která jsou 

fyzicky adekvátní a zaplatí přístavní poplatky, by neměla být považována za závazek veřejné 

služby v běžném smyslu, kdy stát nebo region platí provozovateli za poskytování jinak 

nekomerční služby. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

2.3.2016 A8-0023/150 

Pozměňovací návrh  150 

Jacqueline Foster 

za skupinu ECR 

 

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 – bod 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 námořní 

přístavy transevropské základní dopravní 

sítě uvedené v příloze II nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1315/2013, pokud je řídícím orgánem 

přístavu stát, regionální či místní orgán či 

veřejnoprávní orgán, nebo sdružení 

vytvořené jedním nebo více takovými 

veřejnoprávními orgány. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu soudržnosti veřejné politiky a právní jistoty by se toto nařízení mělo vztahovat na 

stejné případy jako směrnice o veřejných zakázkách 2014/24/EU v případě zadavatelů, kteří 

hodlají nakupovat zboží, služby nebo práce.  Tento přístup by byl v souladu s mnoha různými 

modely přístavních operací, včetně soukromých přístavů, které existují v Evropské unii. 



 

AM\1088495CS.doc  PE576.667v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

2.3.2016 A8-0023/151 

Pozměňovací návrh  151 

Jacqueline Foster 

za skupinu ECR 

 

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. 6 – bod 1 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) jestliže bylo podle článku 35 směrnice 

2014/25/EU stanoveno, že přístavní 

odvětví či pododvětví v rámci určitého 

členského státu vykonává určitou činnost 

přímo vystavenou hospodářské soutěži v 

souladu s článkem 34 uvedené směrnice. 

V takovém případě se odstavce 2 a 3 

tohoto článku nepoužijí. 

Or. en 

Odůvodnění 

Výjimka týkající se konkurenčního prostředí trh stanovená v rámci směrnice o veřejných 

službách a směrnice o udělování koncesí by se stejně tak měla vztahovat na jiné, srovnatelné 

předpisy v oblasti zadávání zakázek.  Důvody pro to jsou takové, že plně konkurenční odvětví 

by mělo mít možnost zadávat nákup zboží a služeb komerčním způsobem, zatímco tyto 

směrnice jsou zaměřeny na zadávání zakázek na poskytování veřejných statků, na které se 

konkurenční kritéria nevztahují. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Pozměňovací návrh  152 

Jacqueline Foster 

za skupinu ECR 

 

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. 6 – bod 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Členské státy mohou rozhodnout, že 

jejich přístavy náležející do globální sítě, 

jež nesplňují kritéria uvedená v čl. 20 

odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 

1315/2013, mohou omezit počet 

poskytovatelů služeb pro danou přístavní 

službu. 

Or. en 

Odůvodnění 

V souladu se zásadou přiměřenosti regulace, v menších přístavech se nabízí méně možností 

k tomu, aby služby nabízelo více provozovatelů. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Pozměňovací návrh  153 

Jacqueline Foster 

za skupinu ECR 

 

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. 9 – bod 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Internímu provozovateli se poskytování 

přidělené přístavní služby přizná pouze v 

přístavu (přístavech), pro které mu bylo 

poskytování přístavní služby zadáno. 

3. V případech stanovených v čl. 6 odst. 1, 

s výjimkou písmene ba), se internímu 

provozovateli poskytování přidělené 

přístavní služby přizná pouze v přístavu 

nebo přístavech, pro které mu bylo 

poskytování přístavní služby zadáno. 

Or. en 

Odůvodnění 

Výjimka z cíle dosáhnout konkurenceschopného trhu stanovená v rámci směrnic 

o společnostech veřejných služeb a o udělování koncesí by se podle stejných zásad měla 

vztahovat na jiné, srovnatelné předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek.  Důvody pro 

to jsou takové, že plně konkurenční odvětví by mělo mít možnost zadávat nákup zboží a služeb 

komerčním způsobem, zatímco tyto směrnice jsou zaměřeny na zadávání zakázek na 

poskytování veřejných statků, na které se konkurenční kritéria nevztahují. 

 

 


