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2.3.2016 A8-0023/149 

Alteração  149 

Jacqueline Foster 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso ao mercado dos serviços portuários e transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 14-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (14-A) Embora as obrigações de serviço 

público possam ser definidas e designadas 

pelas autoridades nacionais, uma 

obrigação geral estabelecida pela 

legislação nacional ou europeia de que 

um porto aceite qualquer navio 

fisicamente capaz de entrar e amarrar, 

sem discriminação nem entraves, não 

deve ser entendida como obrigação de 

serviço público para efeitos do presente 

regulamento. 

Or. en 

Justificação 

A obrigação de abertura de portos a navios fisicamente capazes de entrar e de pagar as taxas 

portuárias não deve ser entendida como obrigação de serviço público tal como é 

habitualmente entendida, ou seja, quando um governo nacional ou regional paga a um 

operador para prestar um serviço não comercial. 

 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

2.3.2016 A8-0023/150 

Alteração  150 

Jacqueline Foster 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso ao mercado dos serviços portuários e transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – nº 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O presente regulamento é aplicável a 

todos os portos marítimos da rede 

transeuropeia de transportes, definida no 

anexo I do Regulamento XXX 

[Regulamento relativo às orientações para 

a RTE-T]. 

3. O presente regulamento é aplicável aos 

portos marítimos da rede transeuropeia de 

transportes, enumerados no anexo II do 

Regulamento (UE) n.° 1315/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, em 

que a administração do porto é um 

Estado, uma autoridade regional ou local 

de Direito Público, ou uma associação de 

uma ou mais destas autoridades de 

Direito Público.  

Or. en 

Justificação 

Para garantir a solidez da ordem pública e a certeza jurídica, o presente regulamento é 

aplicável nas mesmas circunstâncias que a Diretiva 2014/24/UE relativa aos contratos 

públicos às autoridades adjudicantes que pretendam adquirir abastecimentos, serviços ou 

obras.  Esta abordagem seria coerente com os vários modelos de operações portuárias, 

incluindo os portos do setor privado, que existem na União Europeia. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Alteração  151 

Jacqueline Foster 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso ao mercado dos serviços portuários e transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – ponto 1 – alínea b-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) sempre que esteja estabelecido, nos 

termos do artigo 35.º da Diretiva 

2014/25/UE, que um setor ou subsetor 

portuário no interior de um Estado-

Membro exerce uma atividade 

diretamente exposta à concorrência, nos 

termos do artigo 34.º da referida diretiva. 

Neste caso, não são aplicáveis os n.
os 

2 e 3 

do presente artigo. 

Or. en 

Justificação 

A isenção relativa à exposição direta à concorrência prevista nas diretivas relativas aos 

serviços de utilidade pública e aos contratos de concessão também deve ser aplicável a 

outros regulamentos comparáveis sobre contratos públicos. A justificação para que tal 

aconteça é a de que uma indústria plenamente competitiva deve ser livre para adquirir bens e 

serviços comercialmente, ao passo que as diretivas têm por objeto os contratos públicos no 

fornecimento de bens públicos, aos quais as disciplinas competitivas não são aplicáveis. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Alteração  152 

Jacqueline Foster 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso ao mercado dos serviços portuários e transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os Estados-Membros podem decidir 

que os seus portos da rede global que não 

cumpram os critérios enunciados no 

artigo 20.º, n.º 2, alínea b), do 

Regulamento (UE) n.º 1315/2013 podem 

limitar o número de prestadores em 

relação a um determinado serviço 

portuário. 

Or. en 

Justificação 

Em conformidade com o princípio da proporcionalidade regulamentar, os portos de menor 

dimensão oferecem menos oportunidades aos vários prestadores de serviços. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Alteração  153 

Jacqueline Foster 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Acesso ao mercado dos serviços portuários e transparência financeira dos portos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – nº 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O operador interno apenas pode prestar 

o serviço portuário em causa no porto ou 

portos para os quais lhe foi atribuída a 

incumbência de prestar o serviço. 

3. Nos casos previstos no artigo 6.º, n.º 1, 

com exceção da alínea b-A), o operador 

interno apenas pode prestar o serviço 

portuário em causa no porto ou portos para 

os quais lhe foi atribuída a incumbência de 

prestar o serviço portuário. 

Or. en 

Justificação 

A isenção relativa à exposição direta à concorrência prevista nas diretivas relativas aos 

serviços de utilidade pública e aos contratos de concessão também deve ser aplicável a 

outros regulamentos comparáveis sobre contratos públicos. A justificação para que tal 

aconteça é a de que uma indústria plenamente competitiva deve ser livre para adquirir bens e 

serviços comercialmente, ao passo que as diretivas têm por objeto os contratos públicos no 

fornecimento de bens públicos, aos quais as disciplinas competitivas não são aplicáveis. 

 

 

 


