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EPA 1972-VI, EU U 561

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o Drţavnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 - ZFDO-F) je Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve na 43. seji, 13. 10. 2014, sprejela
naslednje
Mnenje
k Predlogu stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trg pristaniških
storitev in finančno preglednost pristanišč, EPA 1972-VI, EU U 561
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 43. seji, 13.10.2014
obravnavala Predlog stališč Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trg pristaniških storitev in
finančno preglednost pristanišč, ki ga je Drţavnemu zboru na podlagi prvega
odstavka 4. člena Zakona o sodelovanju med Drţavnim zborom in Vlado Republike
Slovenije v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10 in 107/10)
posredovala Vlada Republike Slovenije.
Dopolnilno predstavitev je podal predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in prostor
Ţarko Pregelj, ki je predstavil spremembe iz postopka usklajevanja predloga uredbe
in predlog stališča RS ter razloge umika pridrţkov, ki so bili navedeni v Stališču RS v
začetni fazi zakonodajnega postopka. V postopku usklajevanja je Slovenija uspela s
predlogom, da naj obstoječe pogodbe ostanejo v veljavi do prenehanja njihove
veljavnosti. V primeru Slovenije pomeni to ohranitev predhodnega obdobja do
prenehanja obstoječega koncesijskega razmerja med RS in Luko Koper d.d. do leta
2043. Glede na to, Slovenija lahko podpre kompromisni predlog italijanskega
predsedstva in je lahko bolj prilagodljiva glede ostalih pomislekov, ki se nanašajo na
opredelitev pojmov, pristaniške pristojbine, cene pristaniških storitev, posvetovalni
odbor in oblike zakonodajnega akta.
Tudi člani komisije so se strinjali s stališčem Vlade RS v predhodni fazi obravnave,
da bi prekinitev koncesijske pogodbe z Luko Koper d.d. pred njenim iztekom,
povzročila velike in ne popravljive finančne posledice za koncedenta. Zato podpirajo
ukrepe, ki ne bodo zavirali razvoja Luke Koper, upoštevali nacionalno gospodarstvo
ter lokalno in mednarodno razseţnost pomorskega prevoza.
Člani komisije ugotavljajo, da se ţeli s predlogom uredbe vzpostaviti jasen okvir za
dostop do trga pristaniških storitev ter vpeljati skupna pravila o finančnih preglednosti
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in pristojbinah, ki jih morajo uporabljati upravni organi ali ponudniki pristaniških
storitev. Člani komisije se zavedajo, da je področje, ki je predmet urejanja, zahtevno
in občutljivo in bo vplivalo na koncesijska razmerja.
Zaradi posebnosti ureditve Luke Koper d.d. je pomembno prizadevanje za njen
razvoj in prilagoditev izzivom, povezanim s konkurenčnostjo pristaniščem v sosednjih
drţavah, ustvarjanjem dodane vrednosti ter obvladovanjem okoljskih vplivov. Rast
količine tovora v pristaniščih je neposredno povezana z novimi delovnimi mesti.
Obstoječi sistem pristaniških storitev (pilotaţa in obvezna vleka) bo potrebno
prilagoditi pogojem nove normativne ureditve. Člani komisije pričakujejo, da se bo s
tem izboljšala učinkovitost in kakovost storitev.
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje glede lastniške strukture Luke Koper d.d. s
poudarkom na razmerju med 51 % lastnine RS in 30 % deleţem zasebnih lastnikov.

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje,
da podpira Predlog stališč Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trg pristaniških storitev in
finančno preglednost pristanišč.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Janvit Golob.
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