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2.3.2016 A8-0023/149 

Изменение  149 

Джаклин Фостър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Пазарен достъп до пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14 a) Макар и задълженията за 

извършване на обществена услуга да 

може да бъдат определяни и 

посочвани от националните органи, 

наложеното от националното или 

европейското законодателство общо 

задължение пристанището да приема 

всеки плавателен съд, който 

физически е пригоден да влиза и 

акостира в него без дискриминация и 

безпрепятствено, следва да не се 

разглежда като задължение за 

обществена услуга за целите на 

настоящия регламент. 

Or. en 

Обосновка 

Задължението за открито пристанище, съгласно което от пристанищата се изисква 

да приемат плавателни съдове, които физически могат да се вместят в 

пристанището и плащат пристанищни такси, не следва да се разглежда като 

задължение за извършване на обществена услуга в нормалния смисъл, т.е. в случаите, 

когато национално или регионално правителство плаща на оператора да предоставя 

услуга, която по начало не е търговска.  

 

 

2.3.2016 A8-0023/150 
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BG Единство в многообразието BG 

Изменение  150 

Джаклин Фостър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Пазарен достъп до 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 

морските пристанища от 

трансевропейската транспортна мрежа, 

изброени в приложение IІ към 

Регламент (ЕС) № 1315/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

когато управителният орган на 

пристанището е държавен, 

регионален или местен орган, 

публичноправен орган или сдружение, 

съставено от един или повече такива 

държавни, регионални или местни 

органи или един или повече такива 

публичноправни органи. 

Or. en 

Обосновка 

За да се осигури последователността на публичната политика и да се гарантира 

правна сигурност, настоящият регламент следва да се прилага при същите 

обстоятелства, както Директивата за обществените поръчки 2014/24/EС, по 

отношение на възлагащите органи, които искат да придобият стоки или услуги или да 

извършат строителни работи. Този подход би бил съвместим с многото различни 

модели на пристанищна дейност, съществуващи в рамките на Европейския съюз, 

включително в пристанищата от частния сектор. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Изменение  151 

Джаклин Фостър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Пазарен достъп до пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – буква б а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б a) когато е установено съгласно 

член 35 от Директива 2014/25/ЕС, че 

пристанищен сектор или подсектор в 

държава членка осъществява 

дейност, пряко изложена на 

конкуренция по смисъла на член 34 от 

посочената директива. В такъв 

случай параграфи 2 и 3 от настоящия 

член не се прилагат. 

Or. en 

Обосновка 

Изключението от правилата на конкурентния пазар, предвидено в директивите 

относно комуналните услуги и концесиите, следва да се прилага също така и за други 

сходни разпоредби относно обществените поръчки. Основната причина за това е, че 

една напълно конкурентна индустрия следва да бъде свободна да доставя стоки и 

услуги на търговски принцип, докато директивите са насочени към обществени 

поръчки за предоставяне на обществени блага, където не се прилагат конкурентните 

правила. 
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2.3.2016 A8-0023/152 

Изменение  152 

Джаклин Фостър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Пазарен достъп до пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4 a. Държавите членки могат да 

решат, че намиращите се на тяхна 

територия пристанища от 

широкообхватната мрежа, които не 

отговарят на критериите по член 20, 

параграф 2, буква б) от Регламент 

(ЕС) № 1315/2013, могат да 

ограничават броя на доставчиците на 

услуги за дадена пристанищна услуга. 

Or. en 

Обосновка 

В съответствие с принципа на регулаторна пропорционалност по-малките 

пристанища предлагат по-малко възможности за повече от един доставчик на услуги. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Изменение  153 

Джаклин Фостър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0023/2016 

Кнут Флекенщайн 

Пазарен достъп до пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата 

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

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Вътрешният оператор е ограничен да 

предоставя възложената му 

пристанищна услуга само в 

пристанището или пристанищата, за 

които му е възложена тази услуга. 

3. В случаите, предвидени в член 6, 

параграф 1, с изключение на буква ба), 
вътрешният оператор е ограничен да 

предоставя възложената му 

пристанищна услуга само в 

пристанището или пристанищата, за 

които му е възложена тази услуга. 

Or. en 

Обосновка 

Изключението от правилата на конкурентния пазар, предвидено в директивите 

относно комуналните услуги и концесиите, следва да се прилага също така и за други 

сходни разпоредби относно обществените поръчки. Основната причина за това е, че 

една напълно конкурентна индустрия следва да бъде свободна да доставя стоки и 

услуги на търговски принцип, докато директивите са насочени към обществени 

поръчки за предоставяне на обществени блага, където не се прилагат конкурентните 

правила. 

 

 

 


