POROČILO Predsednika ZPPAS za razdobje
1.6.2016 – 31.5.2017
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/253 16.2.2015
Takoj po Skupščini ZPPAS 2016 smo prejeli obvestilo URSP Direktorja pomorske inspekcije o
vzorčenju goriva po Izvedbenem sklepu komisije (EU) 2015/253 (Direktiva) Po prejemu
obvestila smo obiskali Direktorja Pomorske inšpekcije Kap. Borovničarja (zapis razgovora ste
prejeli) . Pri obvestilu je bil tudi dan cenik storitev vzorčenja in na ta cenik smo pritožili, ker je
neživljenjski in je še en dokaz ne transparentnosti naše in EU birokracije, Kap. Borovničar
nam je obrazložil, da je v ozadju Ministrstvo za okolje in, da so oni le izvajalci inspekcij goriva
na ladjah. Objasnil je da morajo pregledati 20% ladij, ki prihajajo v Koper t.j. cca 13 ladij in,
da se bodo dogovorili, da agent ne bo več plačeval stroške vzorčenja ampak bo to šlo iz
njihovega računa. Aoa tem se dogovarjajo Ministrstvo z infrastrukturo in Ministrstvo za
okolje, dogovarjanje je še vedno v teku.

VGM
ZPPAS je aktivno sodeloval pri sprejetju VGM v »pristaniški skupnosti« FONASBI in ECASBI

SINGLE WINDOW
Tu ZPPAS ima zahtevo odnosno se trudi, da bi imeli »nacionalno enotno okno«, to je tudi
zahteva ECASBE in FONASBE, žal pri nas se je razvilo le »maritime single window« in še ta
se nadgrajuje z e-manifestom, ki bo po besedah predstavnika EMSE prišel v promet šele
leta 2020, vzrok je, da Carinske uprave poedinih članic EU ne sodelujejo. Mi smo preko
GZS Združenja za promet v projektu SRIP, tudi ta projekt je na začetku in se j šele uvaja.

2 TIR
V ta projekt smo vključeni preko GZS in pristaniške skupnosti in na vsa vprašanja, ki smo
jih imeli pri 2. tiru smo dali našo podporo, da se začne graditi čimprej. Ni nam jasna določba
v 50.členu zakona – Taksa za pretovor

PROTIMONOPOLNO/KONKURENČNO PRAVO

Sprejeli smo priporočilo FONASBE in IO ZPPAS je sprejel sklep, da se to vključi v naša
Pravila.

IZKLJUČITVE/BRISANJE ČLANTVA V ZPPAS
Iz ZPPAS smo izključili naslednje članice
DOMAR ADRIATIK KOPER – prenehanje delovanje
MEDIAMAR KOPER – prenehanje delovanja
ADRIA CONTAINER KOPER – prenehanje delovanja
KAJSTER PORTOROŽ- neplačan je članarine-izključitev
VIATOR&VEKTOR LJUBLJANA - stečaj
AGEMAR KOPER- izstop 2016
Ostaja še odprto članstvo MERIDIANA KOPER in CAMBISSO & RISSO KOPER

SREČANJE ČLANIC ZPPAS
V Decembru smo organizirali srečanje članic ZPPAS v lokalu QUATRO GATTI

FONASBA/ECASBA/MABSA
V FONASBI ni večjih sprememb, zaprla se je MABSA kot regionalni odbor in so se
Formirali so se novi 4 odbori in to:
EUROPA – vodi ga podpredsednik g. A.Belmar da Costa
AFRIKA IN SREDNJI VZHOD- vodi ga podpresednik g. A.Mantrach
AMERIKA – vodi ga podprwsednik g.J.dULCE
AZIJA - vodi ga podpresednik g. T.Itaki

Koper, 15.5.2017

Predsednik E.Bandelj

