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2.3.2016 A8–0023/138 

Изменение  138 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Комисията следва да предложи 

най-късно до 2019 г. трансевропейска 

концепция в рамките на „морските 

магистрали“ (Регламент (ЕС) 

1315/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета)
1
 и Регламент (ЕС) 

1316/2013 на Европейския парламент 

и на Съвета
2
), която да даде тласък 

на пристанищата в пограничните 

региони, като например Средиземно 

море, Черно море, Атлантическия 

океан и Балтийско море, с цел 

предоставяне на пристанищни услуги 

в по-голяма близост до мястото на 

отпътуване или крайната 

дестинация на транспортните 

потоци и следователно да допринася 

за намаляване и избягване на по-малко 

устойчивия сухопътен транспорт. 

 ________________ 

 1
Регламент (ЕС) № 1315/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 декември 2013 година относно 

насоките на Съюза за развитието на 

трансевропейската транспортна 

мрежа и за отмяна на 

Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 

20.12.2013 г., стр. 1). 

 2
Регламент (ЕС) № 1316/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 
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от 11 декември 2013 година за 

създаване на Механизъм за свързване 

на Европа, за изменение на Регламент 

(ЕС) № 913/2010 и за отмяна на 

регламенти (ЕО) № 680/2007 и 

(ЕО) № 67/2010 (ОВ L 348, 20.12.2013 г., 

стр. 129). 

Or. en 
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2.3.2016 A8–0023/139 

Изменение  139 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) ясна рамка за достъп до пазара на 

пристанищни услуги; 

а) ясна рамка за организацията на 

пристанищните услуги, включително 

признаването на значението на 

високите стандарти за безопасност, 

екологичните и трудовите 

стандарти и на социалния диалог в 

сектора на пристанищните услуги; 

Or. en 
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2.3.2016 A8–0023/140 

Изменение  140 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) зареждане с гориво; заличава се 

Or. en 
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2.3.2016 A8–0023/141 

Изменение  141 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) акостиране; заличава се 

Or. en 
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2.3.2016 A8–0023/142 

Изменение  142 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Настоящият регламент се прилага за 

всички морски пристанища от 

трансевропейската транспортна мрежа, 

както е определено в приложение I към 

Регламент ХХХ [Регламент относно 

насоките за TEN-T]. 

3. Настоящият регламент се прилага за 

всички морски пристанища от 

трансевропейската транспортна основна 

мрежа, изброени в приложение IІ към 

Регламент (ЕС) № 1315/2013/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

 ____________________ 

 1
Регламент (ЕС) № 1315/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 11 декември 2013 година относно 

насоките на Съюза за развитието на 

трансевропейската транспортна 

мрежа и за отмяна на 

Решение № 661/2010/ЕС (ОВ L 348, 

20.12.2013 г., стр. 1). 

Or. en 
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2.3.2016 A8–0023/143 

Изменение  143 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. В случай на прекъсване на 

пристанищни услуги, за които са 

наложени задължения за обществена 

услуга, или когато възникне 

непосредствен риск от такава ситуация, 

компетентният орган може да 

предприеме спешна мярка. Спешната 

мярка може да бъде под формата на 

пряко възлагане на услугата на друг 

доставчик за срок до една година. По 

време на този срок компетентният орган 

или започва нова процедура за избор на 

доставчик на пристанищната услуга в 

съответствие с член 7, или се прилага 

член 9. 

6. В случай на прекъсване на 

пристанищни услуги, за които са 

наложени задължения за обществена 

услуга, или когато възникне 

непосредствен риск от такава ситуация, 

компетентният орган може да 

предприеме спешна мярка. Спешната 

мярка може да бъде под формата на 

пряко възлагане на услугата на друг 

доставчик за срок до една година. По 

време на този срок компетентният орган 

или започва нова процедура за избор на 

доставчик на пристанищната услуга, 

или се прилага член 9. Използването 

на законосъобразното право на 

колективни преговори или на правото 

за предприемане на стачни действия, 

включително правото на стачка, не 

се счита за прекъсване на 

пристанищните услуги, по 

отношение на което може да бъдат 

предприети спешни мерки. 

Or. en 
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2.3.2016 A8–0023/144 

Изменение  144 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящата глава и преходните 

разпоредби на член 24 не се прилагат за 

услуги по обработка на товари и 

пътнически услуги. 

Настоящата глава и преходните 

разпоредби на член 24 не се прилагат за 

услуги по обработка на товари, 

пътнически услуги и теглене на 

буксир. 

Or. en 
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2.3.2016 A8–0023/145 

Изменение  145 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8–0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Без да се засяга параграф 3, таксите за 

ползване на пристанищната 

инфраструктура могат да бъдат 

диференцирани в съответствие с 

търговските практики, свързани с 

редовни ползватели, или с цел 

насърчаване на по-ефективното 

използване на пристанищната 

инфраструктура или на морските 

превози на къси разстояния, или 

постигането на висока екологична, 

енергийна или въглеродна ефективност 

на транспортните операции. 

Критериите, използвани за това 

диференциране, трябва да са 

адекватни, обективни, прозрачни, 

недискриминационни и надлежно 

съобразени с правилата за конкуренция. 

Полученото по този начин 

диференциране по-специално следва да 

е на разположение на всички съответни 

ползватели на пристанищни услуги при 

еднакви условия. 

4. Без да се засяга параграф 3, таксите за 

ползване на пристанищната 

инфраструктура могат да бъдат 

диференцирани в съответствие с 

икономическата стратегия, 

търговските практики и политиката за 

териториално устройство на 

пристанището. Подобни такси 

могат следователно да бъдат 

диференцирани в зависимост от 

редовните ползватели, или с цел 

насърчаване на по-ефективното 

използване на пристанищната 

инфраструктура или на морските 

превози на къси разстояния, или 

постигането на висока екологична, 

енергийна или въглеродна ефективност 

на транспортните операции. 

Критериите, използвани за това 

диференциране, отчитат външните 

разходи и са адекватни, обективни, 

прозрачни, недискриминационни и 

надлежно съобразени с правилата за 

конкуренция. Полученото по този начин 

диференциране по-специално следва да 

е на разположение на всички съответни 

ползватели на пристанищни услуги при 

еднакви недискриминационни условия. 

Or. en 



 

AM\1088491BG.doc  PE576.667v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

 


