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2.3.2016 A8-0023/149 

Predlog spremembe  149 

Jacqueline Foster 

v imenu skupine ECR 

 

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 14 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (14a) Medtem ko bi obveznosti javne 

službe lahko določili in podelili 

nacionalni organi, pa splošna obveznost, 

določena v nacionalni ali evropski 

zakonodaji, da mora pristanišče brez 

diskriminacije ali oviranja sprejeti vsako 

plovilo, ki je fizično sposobno vstopa in 

priveza, za namene te uredbe ne bi smela 

pomeniti obveznosti javne službe. 

Or. en 

Obrazložitev 

Obveznosti odprtih pristanišč, ko morajo ta sprejeti plovila, ki so fizično sposobna vstopa in 

ki plačajo pristaniške pristojbine, ne gre obravnavati kot obveznost javne službe v običajnem 

pomenu besede, tj. da nacionalna ali regionalna vlada plačuje ponudnika, da zagotavlja sicer 

nekomercialno storitev. 
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2.3.2016 A8-0023/150 

Predlog spremembe  150 

Jacqueline Foster 

v imenu skupine ECR 

 

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 prometnega 

omrežja, našteta v Prilogi II k Uredbi 

(EU) št. 1315/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta, kjer je upravni 

organ pristanišča država, regionalni ali 

lokalni organ, urejen z javnim pravom, ali 

združenje, ki ga sestavlja ena ali več oseb 

javnega prava. 

Or. en 

Obrazložitev 

Za doseganje skladne javne politike in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati 

enako kot Direktiva o javnem naročanju 2014/24/EU v primerih, ko naročniki iščejo 

ponudnike za dostavo blaga, storitve ali dela. Tak pristop bi bil usklajen z mnogimi drugimi 

oblikami pristaniških dejavnosti, tudi v zasebnih pristaniščih, ki obstajajo v Evropski uniji. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Predlog spremembe  151 

Jacqueline Foster 

v imenu skupine ECR 

 

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 6 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) če je v skladu s členom 35 Direktive 

2014/25/EU ugotovljeno, da pristaniški 

sektor ali podsektor v državi članici 

opravlja dejavnost, ki je neposredno 

izpostavljena konkurenci v skladu s 

členom 34 navedene direktive. V takšnem 

primeru se odstavka 2 in 3 tega člena ne 

uporabljata. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izjema za konkurenčni trg iz direktiv o javnih gospodarskih službah in o koncesijah bi morala 

veljati tudi za druge primerljive predpise o javnih naročilih. Razlog za to je, da bi moral imeti 

popolnoma konkurenčen sektor možnost komercialne nabave blaga in storitev, direktive pa so 

namenjene javnim naročilom pri zagotavljanju javnih dobrin, za katere se pravila konkurence 

ne uporabljajo. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Predlog spremembe  152 

Jacqueline Foster 

v imenu skupine ECR 

 

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 6 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Države članice se lahko odločijo, da 

lahko njihova pristanišča, ki so del 

celovitega omrežja, a ne izpolnjujejo meril 

iz točke (b) člena 20(2) Uredbe (EU) št. 

1315/2013, omejijo število ponudnikov 

storitev za posamezno pristaniško storitev. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu z načelom regulativne sorazmernosti nudijo manjša pristanišča manj priložnosti za 

vrsto ponudnikov storitev. 

 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

2.3.2016 A8-0023/153 

Predlog spremembe  153 

Jacqueline Foster 

v imenu skupine ECR 

 

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 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Notranji upravljavec se omeji na 

opravljanje dodeljene pristaniške storitve 

samo v pristanišču ali pristaniščih, za 

katera mu je bila naloga izvajanja 

pristaniške storitve dodeljena. 

3. V primerih iz člena 6(1), razen točke (b 

a), se notranji upravljavec omeji na 

opravljanje dodeljene pristaniške storitve 

samo v pristanišču ali pristaniščih, za 

katera mu je bila naloga izvajanja 

pristaniške storitve dodeljena. 

Or. en 

Obrazložitev 

Izjema za konkurenčni trg iz direktiv o javnih službah in koncesijah bi morala enakovredno 

veljati za druge, primerljive uredbe o javnih naročilih. Razlog za to je, da bi moral imeti 

popolnoma konkurenčen sektor možnost komercialne nabave blaga in storitev, direktive pa so 

namenjene javnim naročilom pri zagotavljanju javnih dobrin, za katere se pravila konkurence 

ne uporabljajo. 

 

 

 


