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2.3.2016 A8-0023/149 

Tarkistus  149 

Jacqueline Foster 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (14 a) Vaikka kansalliset viranomaiset 

voivat määritellä ja nimetä julkisen 

palvelun velvoitteita, kansallisessa tai 

EU:n lainsäädännössä määrättyä 

sataman yleistä velvoitetta ottaa syrjimättä 

ja esteettä vastaan kaikki satamaan 

saapumiseen ja kiinnittymiseen itse 

kykenevät alukset ei saisi pitää tässä 

asetuksessa tarkoitettuna julkisen 

palvelun velvoitteena. 

Or. en 

Perustelu 

Velvoitetta, jonka mukaan satamien on otettava vastaan alukset, jotka voivat fyysisesti 

mahtua sinne ja jotka kykenevät maksamaan satamamaksut, ei saisi pitää julkisen palvelun 

velvoitteena, sellaisena kuin se yleisesti ymmärretään, toisin sanoen palveluna, jonka 

yhteydessä kansallinen tai alueellinen viranomainen maksaa toimijalle muuten ei-kaupallisen 

palvelun toimittamisesta. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/150 

Tarkistus  150 

Jacqueline Foster 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tätä asetusta sovelletaan kaikkiin 

asetuksen XXX [TEN-T-suuntaviivoja 

koskeva asetus] liitteessä I määriteltyihin 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

merisatamiin. 

3. Tätä asetusta sovelletaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 1315/2013 liitteessä II lueteltuihin 

Euroopan laajuisen liikenneverkon 

merisatamiin, kun sataman 

hallinnointielin on valtio, alueellinen tai 

paikallinen viranomainen, 

julkisoikeudellinen laitos tai yhden tai 

useamman tällaisen viranomaisen tai 

yhden tai useamman tällaisen 

julkisoikeudellisen laitoksen muodostama 

yhteenliittymä. 

Or. en 

Perustelu 

Julkissektoria koskevien toimintatapojen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja 

oikeusvarmuuden takaamiseksi asetusta olisi sovellettava samoissa olosuhteissa kuin julkisia 

hankintoja koskevaa direktiiviä 2014/24/EU hankintaviranomaisiin, jotka pyrkivät 

hankkimaan tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita. Tämä olisi johdonmukaista monien 

erilaisten satamatoimintojen mallien kanssa, mukaan luettuina yksityisen sektorin satamat, 

joita Euroopan unionissa on. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.3.2016 A8-0023/151 

Tarkistus  151 

Jacqueline Foster 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) jos direktiivin 2014/25/EU 35 artiklan 

nojalla on todettu, että jäsenvaltiossa 

jokin satama-ala tai sen osa-ala on 

suoran kilpailun kohteena kyseisen 

direktiivin 34 artiklan mukaisesti; 

tällaisessa tapauksessa ei sovelleta tämän 

artiklan 2 ja 3 kohtaa. 

Or. en 

Perustelu 

Yleishyödyllisistä laitoksista ja käyttöoikeussopimuksista annetuissa direktiiveissä säädettyä 

kilpailulle avoimiin markkinoihin sovellettavaa poikkeusta olisi sovellettava myös muihin 

vastaaviin hankintojen sääntelyihin. Perusteena on se, että täysin kilpailukykyisen alan olisi 

voitava vapaasti hankkia tavaroita ja palveluja kaupallisesti, mutta direktiivien tavoitteena on 

julkisten hyödykkeiden tarjonta, johon ei sovelleta kilpailua. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Tarkistus  152 

Jacqueline Foster 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 

niiden kattavan verkon satamat, jotka 

eivät täytä asetuksen (EU) N:o 1315/2013 

20 artiklan 2 kohdan b alakohdan 

vaatimuksia, voivat rajoittaa 

palveluntarjoajien lukumäärää tietyn 

satamapalvelun osalta. 

Or. en 

Perustelu 

Sääntelyn suhteellisuutta koskevan periaatteen mukaisesti pienemmät satamat tarjoavat 

vähemmän mahdollisuuksia useille palveluntarjoajille. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Tarkistus  153 

Jacqueline Foster 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Sataman oma toimija saa suorittaa sille 

osoitetun satamapalvelun ainoastaan 

satamissa, joissa sille on annettu oikeus 

tarjota satamapalveluja. 

3. Edellä 6 artiklan 1 kohdassa, 

b a alakohtaa lukuun ottamatta, 

säädetyissä tapauksissa sataman oma 

toimija saa suorittaa sille osoitetun 

satamapalvelun ainoastaan satamassa tai 

satamissa, joissa sille on annettu oikeus 

tarjota satamapalveluja. 

Or. en 

Perustelu 

Yleishyödyllisistä laitoksista ja käyttöoikeussopimuksista annetuissa direktiiveissä säädettyä 

kilpailukykyisiä markkinoita koskevaa poikkeusta pitäisi soveltaa myös muihin vastaaviin 

hankintoja koskeviin säännöksiin. Perusteena on se, että täysin kilpailukykyisen alan olisi 

voitava vapaasti hankkia tavaroita ja palveluja kaupallisesti, mutta direktiivien tavoitteena on 

julkisten hyödykkeiden tarjonta, johon ei sovelleta kilpailua. 

 

 

 


