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Изменение 6
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
–

Проектостановище Предложение за отхвърляне

Комисията по заетост и социални 
въпроси приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да включи в 
доклада си следните изменения:

Комисията по заетост и социални 
въпроси приканва водещата комисия по 
транспорт и туризъм да предложи 
отхвърляне на предложението на 
Комисията:

Or. de

Изменение 7
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Самообслужването, в рамките на 
което спедиторските дружества или 
доставчиците на пристанищни услуги 
наемат персонал по техен избор и 
предоставят на себе си пристанищни 
услуги, е регулирано в редица държави 
членки с оглед на безопасността или по 
социални съображения. 
Заинтересованите страни, с които се 
консултира Комисията при 
подготовката на своето предложение, 
изтъкнаха, че налагането на принципна 
възможност за самообслужване на 
равнището на Съюза би изисквало 
допълнителни правила относно 
безопасността и социалните аспекти с 
цел избягване на евентуално 
отрицателно въздействие в тези области. 
Следователно изглежда уместно на 

(6) Самообслужването, в рамките на 
което спедиторските дружества или 
доставчиците на пристанищни услуги 
наемат персонал по техен избор и 
предоставят на себе си пристанищни 
услуги, е регулирано в редица държави 
членки с оглед на безопасността или по 
социални съображения. 
Заинтересованите страни, с които се 
консултира Комисията при 
подготовката на своето предложение, 
изтъкнаха, че налагането на принципна 
възможност за самообслужване на 
равнището на Съюза би изисквало 
допълнителни правила относно 
безопасността и социалните аспекти с 
цел избягване на евентуално 
отрицателно въздействие в тези области. 
Следователно не е уместно този въпрос 
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настоящия етап този въпрос да не се 
регулира на равнището на Съюза и да се 
предостави на държавите членки 
възможността да регулират 
самообслужването в пристанищата. 
Поради това настоящият регламент 
следва да се прилага единствено по 
отношение на предоставянето на 
пристанищни услуги срещу 
възнаграждение.

да се регулира на равнището на Съюза и 
следва да се предостави на държавите 
членки възможността да регулират 
самообслужването в пристанищата. 
Поради това настоящият регламент 
следва да се прилага единствено по 
отношение на предоставянето на 
пристанищни услуги срещу 
възнаграждение.

Or. en

Изменение 8
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В интерес на ефикасното, безопасно 
и съобразено с околната среда 
управление на пристанищата 
управителният орган на пристанището 
следва да има правото да изисква от 
доставчиците на пристанищни услуги да 
са в състояние да докажат, че отговарят 
на минималните изисквания за 
извършване на услугата по подходящ 
начин. Тези минимални изисквания 
следва да бъдат ограничени до ясно 
определен набор от условия относно 
професионалната квалификация на 
операторите, включително по 
отношение на обучението, и 
необходимото оборудване; освен това 
тези изисквания трябва да са 
прозрачни, недискриминационни, 
обективни и имащи отношение към 
предоставянето на дадена 
пристанищна услуга.

(7) В интерес на ефикасното, безопасно,
съобразено с околната среда и със 
социалните аспекти управление на 
пристанищата управителният орган на 
пристанището следва да има правото да 
изисква от доставчиците на 
пристанищни услуги да са в състояние 
да докажат, че отговарят на 
минималните изисквания за извършване 
на услугата по подходящ начин. Тези 
минимални изисквания следва да бъдат 
ограничени до ясно определен набор от 
условия относно професионалната 
квалификация на операторите, 
включително съответни местни 
познания, които са от съществено 
значение за безопасността на 
операциите, необходимото оборудване 
за предоставяне на съответните 
пристанищни услуги и спазване на 
правилата за морска безопасност, 
включително прилагане на законите и 
споразуменията за защита на 
здравето и безопасността, както и за 
защита на служителите, 
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включително добра репутация на 
доставчика по отношение на 
спазването на социалните и 
трудовите права.

Or. en

Изменение 9
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В интерес на ефикасното, безопасно 
и съобразено с околната среда 
управление на пристанищата 
управителният орган на пристанището 
следва да има правото да изисква от 
доставчиците на пристанищни услуги да 
са в състояние да докажат, че отговарят 
на минималните изисквания за 
извършване на услугата по подходящ 
начин. Тези минимални изисквания 
следва да бъдат ограничени до ясно 
определен набор от условия относно 
професионалната квалификация на 
операторите, включително по 
отношение на обучението, и 
необходимото оборудване; освен това
тези изисквания трябва да са 
прозрачни, недискриминационни, 
обективни и имащи отношение към 
предоставянето на дадена пристанищна 
услуга.

(7) В интерес на ефикасното, безопасно 
и съобразено с околната среда 
управление на пристанищата 
управителният орган на пристанището 
следва да има правото да изисква от 
доставчиците на пристанищни услуги да 
са в състояние да докажат, че отговарят 
на минималните изисквания за 
извършване на услугата по подходящ 
начин. Тези минимални изисквания 
следва да включват най-малко ясно 
определен набор от условия относно 
професионалната квалификация на 
операторите, включително по 
отношение на обучението и 
необходимото оборудване, които 
гарантират, че тези изисквания са 
прозрачни, недискриминационни, 
обективни и имащи отношение към 
предоставянето на дадена пристанищна 
услуга.

Or. en

Изменение 10
Ричард Хауит
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Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Всички доставчици на услуги и 
по-специално новите участници на 
пазара следва да демонстрират 
способността си да обслужват 
минимален брой плавателни съдове 
със своя собствен персонал и 
оборудване. Всички трябва да спазват 
съответните разпоредби и правила, 
включително приложимото трудово 
законодателство, приложимите 
колективни споразумения и 
изискванията за качество на 
пристанищата. 

Or. en

Изменение 11
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Значителните разлики в 
икономическия капацитет, размера 
на пристанищата и размера на 
наличната площ за операции по вода 
трябва да се вземат предвид при 
ограничаването на броя доставчици 
на пристанищни услуги. Освен това 
следва да съществува възможност за 
ограничаване на достъпа до пазара с 
оглед на това да се гарантират 
безопасни, сигурни и екологично 
устойчиви пристанищни операции.

Or. en
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Изменение 12
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата за подбор на 
доставчици на пристанищни услуги в 
случаите, когато броят на тези 
доставчици е ограничен, трябва да 
следва принципите и подхода, 
определени в Директива../../.... [за 
концесията]7, включително прага и 
метода за определяне на стойността 
на договорите, както и определението 
за съществени изменения и 
елементите, свързани с 
продължителността на договора.

(13) Процедурата за подбор на 
доставчици на пристанищни услуги, 
когато броят на тези доставчици е 
ограничен, трябва да бъде отворена за 
всички заинтересовани страни и 
недискриминационна.

__________________
7 Предложение за директива за 
възлагане на договори за концесия 
COM(2011)0897 окончателен

Or. en

Изменение 13
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налагането на задължения за 
обществена услуга, водещи до 
ограничаване на броя на доставчиците 
на дадена пристанищна услуга, следва 
да бъде оправдано само поради 
причини, свързани с обществения 
интерес, за да се осигури достъп до 
пристанищната услуга за всички 
ползватели, наличие на 

(14) Налагането на задължения за 
обществена услуга, водещи до 
ограничаване на броя на доставчиците 
на дадена пристанищна услуга, следва 
да бъде оправдано поради причини, 
свързани с обществения интерес.
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пристанищната услуга през цялата 
година или достъпност на 
пристанищната услуга за определени 
категории ползватели.

Or. en

Изменение 14
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Налагането на задължения за 
обществена услуга, водещи до 
ограничаване на броя на доставчиците 
на дадена пристанищна услуга, следва 
да бъде оправдано само поради 
причини, свързани с обществения 
интерес, за да се осигури достъп до 
пристанищната услуга за всички 
ползватели, наличие на пристанищната 
услуга през цялата година или 
достъпност на пристанищната услуга за 
определени категории ползватели.

(14) Налагането на задължения за 
обществена услуга, водещи до 
ограничаване на броя на доставчиците 
на дадена пристанищна услуга, следва 
да бъде оправдано само поради 
причини, свързани с обществения 
интерес, за да се осигури достъп до 
пристанищната услуга за всички 
ползватели, наличие на пристанищната 
услуга през цялата година или 
достъпност на пристанищната услуга за 
определени категории ползватели и 
безопасни, сигурни, екологично и 
социално устойчиви пристанищни 
операции.

Or. en

Изменение 15
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да гарантират

(19) Държавите членки запазват 
пълното си право да гарантират
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подходящо ниво на социална защита за 
персонала за предприятията, 
предоставящи пристанищни услуги. 
Настоящият регламент не засяга 
прилагането на социалното и 
трудовото законодателство на 
държавите членки. В случай на 
ограничаване на броя на доставчиците 
на пристанищни услуги, когато 
сключването на договор за пристанищна 
услуга може да води до смяна на 
оператора на пристанищни услуги,
следва да е възможно компетентните 
органи да изискат от избрания 
оператор на услуги да прилага 
разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО 
на Съвета относно сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с гарантирането на правата 
на работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

нивото на социална защита за 
персонала на предприятията, 
предоставящи пристанищни услуги, при 
пълна автономност и в пълно 
съответствие с принципите на 
субсидиарност. Настоящият регламент 
не засяга прилагането на действащото 
или бъдещото социално и трудово
законодателство на държавите членки. 
В случай на ограничаване на броя на 
доставчиците на пристанищни услуги, 
когато сключването на договор за 
пристанищна услуга може да води до 
смяна на оператора на пристанищни 
услуги, компетентните органи се 
приканват да отстояват пред
избрания оператор на услуги пълното 
прилагане на съответните разпоредби 
на Директива 2001/23/ЕО на Съвета 
относно сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с гарантирането на правата 
на работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

__________________ __________________
11 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16. 11 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.

Or. en

Изменение 16
Имър Костело

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да гарантират 
подходящо ниво на социална защита за 
персонала за предприятията, 
предоставящи пристанищни услуги. 
Настоящият регламент не засяга 

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да гарантират 
подходящо ниво на социална защита за 
персонала на предприятията, 
предоставящи пристанищни услуги. 
Настоящият регламент не засяга 
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прилагането на социалното и трудовото 
законодателство на държавите членки. 
В случай на ограничаване на броя на 
доставчиците на пристанищни услуги, 
когато сключването на договор за 
пристанищна услуга може да води до 
смяна на оператора на пристанищни 
услуги, следва да е възможно
компетентните органи да изискат от 
избрания оператор на услуги да прилага 
разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО 
на Съвета относно сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с гарантирането на правата 
на работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

прилагането на социалното и трудовото 
законодателство на държавите членки. 
В случай на ограничаване на броя на 
доставчиците на пристанищни услуги, 
когато сключването на договор за 
пристанищна услуга може да води до 
смяна на оператора на пристанищни 
услуги, компетентните органи изискват 
от избрания оператор на услуги да 
прилага разпоредбите на 
Директива 2001/23/ЕО на Съвета 
относно сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с гарантирането на правата 
на работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

__________________ __________________
11 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16. 11 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.

Or. en

Изменение 17
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да гарантират 
подходящо ниво на социална защита за 
персонала за предприятията, 
предоставящи пристанищни услуги. 
Настоящият регламент не засяга 
прилагането на социалното и трудовото 
законодателство на държавите членки. 
В случай на ограничаване на броя на 
доставчиците на пристанищни услуги, 
когато сключването на договор за 
пристанищна услуга може да води до 
смяна на оператора на пристанищни 
услуги, следва да е възможно

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да гарантират 
подходящо ниво на социална защита за 
персонала на предприятията, 
предоставящи пристанищни услуги. 
Настоящият регламент не засяга 
прилагането на социалното и трудовото 
законодателство на държавите членки. 
В случай на ограничаване на броя на 
доставчиците на пристанищни услуги, 
когато сключването на договор за 
пристанищна услуга може да води до 
смяна на оператора на пристанищни 
услуги, компетентните органи следва да 



AM\1010725BG.doc 11/47 PE524.539v01-00

BG

компетентните органи да изискат от 
избрания оператор на услуги да прилага 
разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО 
на Съвета относно сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с гарантирането на правата 
на работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

изискат от избрания оператор на услуги 
да прилага разпоредбите на 
Директива 2001/23/ЕО на Съвета 
относно сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с гарантирането на правата 
на работниците и служителите и  
договорните им условия при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

__________________ __________________
11 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16. 11 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.

Or. en

Изменение 18
Жорж Бах

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да гарантират 
подходящо ниво на социална защита за 
персонала за предприятията, 
предоставящи пристанищни услуги. 
Настоящият регламент не засяга 
прилагането на социалното и трудовото 
законодателство на държавите членки. 
В случай на ограничаване на броя на 
доставчиците на пристанищни услуги, 
когато сключването на договор за 
пристанищна услуга може да води до 
смяна на оператора на пристанищни 
услуги, следва да е възможно 
компетентните органи да изискат от 
избрания оператор на услуги да прилага 
разпоредбите на Директива 2001/23/ЕО 
на Съвета относно сближаването на 
законодателствата на държавите членки 
във връзка с гарантирането на правата 
на работниците и служителите при 

(19) Държавите членки следва да 
запазят правото си да гарантират 
подходящо ниво на социална защита за 
персонала на предприятията, 
предоставящи пристанищни услуги. 
Настоящият регламент не засяга 
прилагането на социалното и трудовото 
законодателство на държавите членки и 
изцяло спазва разпоредбите на член 28 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. В случай на 
ограничаване на броя на доставчиците 
на пристанищни услуги, когато 
сключването на договор за пристанищна 
услуга може да води до смяна на 
оператора на пристанищни услуги, 
следва да е възможно компетентните 
органи да изискат от избрания оператор 
на услуги да прилага разпоредбите на 
Директива 2001/23/ЕО на Съвета 
относно сближаването на 
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прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

законодателствата на държавите членки 
във връзка с гарантирането на правата 
на работниците и служителите при 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

__________________ __________________
11 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16. 11 ОВ L 82, 22.3.2001 г., стр. 16.

Or. en

Изменение 19
Жорж Бах

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Търговската политика на 
Европейския съюз следва да спомага за 
намаляването на бедността в 
световен мащаб, като насърчава 
подобряването на условията на труд, 
закрилата на здравето и 
безопасността при работа и 
основните права. Обществените 
поръчки следва да не се възлагат на 
икономически оператори, които са 
участвали в престъпна организация, в 
експлоатация на трафик на хора и 
детски труд.

Or. en

Изменение 20
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) В редица пристанища достъпът до 
пазара за доставчиците на услуги по 
обработка на товари и услуги в 
пътнически терминали се предоставя 
посредством публични договори за 
концесия. Този вид договори ще бъдат 
обхванати от Директива…/... [за 
концесиите]. Следователно глава II от 
настоящия регламент следва да не се 
прилага за предоставянето на услуги по 
обработка на товари и пътнически 
услуги, а държавите членки следва да 
запазят свободата си да решават 
дали въпреки това да прилагат 
правилата на посочената глава по 
отношение на двата вида услуги. За 
другите видове договори, използвани от 
държавните органи за предоставяне на 
достъп до пазара за обработка на товари 
и за услуги в пътнически терминали 
Съдът на Европейския съюз потвърди, 
че компетентните органи са задължени 
да спазват принципите на прозрачност и 
недискриминация при сключването на 
тези договори. Тези принципи са изцяло 
приложими по отношение на 
предоставянето на пристанищни услуги.

(20) В редица пристанища достъпът до 
пазара за доставчиците на услуги по 
обработка на товари и услуги в 
пътнически терминали се предоставя 
посредством публични договори за 
концесия. Този вид договори ще бъдат 
обхванати от Директива…/... [за 
концесиите]. Следователно глава II от 
настоящия регламент следва да не се 
прилага за предоставянето на услуги по 
обработка на товари и пътнически 
услуги. За другите видове договори, 
използвани от държавните органи за 
предоставяне на достъп до пазара за 
обработка на товари и за услуги в 
пътнически терминали Съдът на 
Европейския съюз потвърди, че 
компетентните органи са задължени да 
спазват принципите на прозрачност и 
недискриминация при сключването на 
тези договори. Тези принципи са изцяло 
приложими по отношение на 
предоставянето на пристанищни услуги.

Or. en

Изменение 21
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Съгласно резолюция A.960 на 
Международната морска 
организация (ММО) всяка област на 
пилотаж изисква 
високоспециализиран опит и 
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познаване на местните условия от 
страна на лоцмана. Предвид факта, 
че ММО признава уместността на 
регионалното или местно управление 
на пилотажа, пилотажът следва да 
бъде освободен от прилагане на 
разпоредбите относно достъпа до 
пазара, включени в глава II от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 22
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Комисията следва да изясни 
понятието за държавна помощ във 
връзка с финансирането на
пристанищна инфраструктура, като 
се вземе предвид нетърговският 
характер на инфраструктурата за 
публичен достъп и отбрана. Към нея 
принадлежат инфраструктурата, 
осигуряваща железопътни и 
сухопътни връзки за достъп до 
националната транспортна система, 
инфраструктурата, необходима за 
комуналните услуги в 
пристанищната зона, както и 
цялата инфраструктура, осигуряваща 
достъп до пристанищната зона, 
включително достъп по море, 
плавателните канали и 
отбранителните съоръжения. 
Посочените видове инфраструктура 
следва да са достъпни за всички 
потенциални ползватели при равни и 
недискриминационни условия и са 
част от задължението на държавата 
да задоволява общите потребности 
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на населението.

Or. en

Изменение 23
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел да бъдат допълнени и 
изменени някои несъществени 
елементи от настоящия регламент, 
и по-специално за да се насърчи 
единното прилагане на екологични 
такси, да се постигне по-високо 
равнище на съгласуваност на 
екологичните такси в целия Европейски 
съюз и да се осигурят общи принципи 
за заплащане на такси във връзка с 
насърчаването на морските превози 
на къси разстояния, на Комисията 
следва да се делегира правомощието да 
приема актове в съответствие с член 290 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
общи класификации на корабите,
горивата и видовете операции, според 
които да се диференцират таксите за 
ползване на инфраструктурата, и 
общи принципи на таксуване за 
ползване на пристанищната 
инфраструктура. От особена важност 
е по време на подготвителната си 
работа Комисията да проведе 
подходящи консултации, 
включително на експертно равнище.
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременно предаване на съответните 
документи по подходящ начин на 
Европейския парламент и Съвета.

(29) С цел да се постигне по-високо 
равнище на съгласуваност на 
екологичните такси в целия Европейски 
съюз, на Комисията следва да се 
делегира правомощието да приема 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз по отношение на 
общи класификации на корабите и
горивата. При приемането на такива 
делегирани актове Комисията следва 
да взема предвид Екологичния индекс 
за корабите (ЕИК) и напредъка на 
Инициативата за климата на 
световните пристанища (ИКСП). 
Тези класификации следва да служат 
единствено като основа за 
предоставяне на възможност за 
вариране на таксите за ползване на 
пристанищната инфраструктура и не 
следва да засягат компетентността 
на управителния орган на дадено 
пристанище да определя независимо 
размера на тези такси в 
съответствие с приложимите 
правила. При подготовката и 
изготвянето на делегираните актове 
Комисията следва да осигури 
едновременното и своевременно 
предаване на съответните документи по 
подходящ начин на Европейския 
парламент и на Съвета.
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Or. en

Изменение 24
Жорж Бах

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Трудовите правоотношения 
оказват голямо влияние върху 
работата на пристанищата. Поради 
това Секторният комитет за 
социален диалог за пристанищата 
дава на социалните партньори рамка 
за постигане на резултати по 
отношение на условията на труд, 
като например здравословни и 
безопасни условия на труд, обучение и 
квалификации, политика на ЕС по 
отношение на горивата с ниско 
съдържание на сяра, 
привлекателност на сектора за 
младежи и жени. Комисията следва 
да улеснява преговорите и да ги 
наблюдава отблизо.

Or. en

Изменение 25
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Трудовите правоотношения 
оказват голямо влияние върху 
работата на пристанищата. Поради 
това Секторният комитет за 
социален диалог за пристанищата 
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дава на социалните партньори рамка 
за постигане на резултати по 
отношение на организацията и 
условията на труд, здравословните и 
безопасни условия на труд, 
обучението и квалификациите, 
политиката на ЕС по отношение на 
горивата с ниско съдържание на сяра, 
подобряване на разнообразието чрез 
увеличаване на привлекателността 
на сектора за по-слабо представените 
групи, като например младежите и 
жените. Комисията следва да 
улеснява преговорите, да ги подкрепя 
и да ги наблюдава отблизо. Ако до 
2016 г. не бъде постигнато ясно 
споразумение, Комисията следва да 
прецени дали е уместно да представи 
законодателно предложение.

Or. en

Изменение 26
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Съображение 32а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) В много от становищата на 
националните парламенти във връзка 
с прилагането на Протокол № 2 
относно прилагането на принципите 
на субсидиарност и на 
пропорционалност, приложен към 
Договора за Европейския съюз и 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, се преценява, че 
текстът, предложен от Комисията, 
е в противоречие с принципа на 
субсидиарност, тъй като не 
обосновава това, че определянето на 
единен европейски статут на 
пристанища дава възможност за по-
добро постигане на целите за 
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развитие на вътрешния пазар, поради 
липсата на доказателство за 
реалността на въздействието на 
мащаба и на ясно и точно определяне 
на очакваното въздействие.

Or. fr

Изменение 27
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) драгажни работи; заличава се

Or. en

Изменение 28
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) акостиране; заличава се

Or. en

Изменение 29
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) пилотски услуги и заличава се
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Or. en

Изменение 30
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) пилотски услуги и заличава се

Or. de

Изменение 31
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) теглене на буксир. заличава се

Or. en

Изменение 32
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. „зареждане с гориво“ означава 
предоставянето на твърди, течни или 
газообразни горива или на друг 
източник на енергия, използван за 
задвижването на плавателния съд, както 
и общи и специфични доставки на 
енергия на борда на плавателния съд, 
когато е на котвена стоянка;

1. „зареждане с гориво“ означава 
предоставянето на твърди, течни или 
газообразни горива или на друг 
източник на енергия, използван за 
задвижването на плавателния съд, както 
и общи и специфични доставки на 
енергия на борда на плавателния съд;
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Or. fr

Обосновка

Зареждането с гориво може да се извършва и в открито море, а не само на котвена 
стоянка.

Изменение 33
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „услуги по обработка на товари“ 
означава организацията и обработката 
на товарите между превозващия ги 
плавателен съд и брега, независимо 
дали става дума за внос, износ или 
транзитно преминаване на товара, 
включително обработката, 
транспортирането и временното 
съхраняване на товара в съответния 
терминал за обработка на товари в пряка 
връзка с превоза на товарите, с 
изключение на складиране, 
разтоварване, препакетиране или 
всякакви други услуги с добавена 
стойност, свързани с обработваните 
товари;

2. „услуги по обработка на товари“ 
означава организацията и обработката 
на товарите между превозващия ги 
плавателен съд и брега, независимо 
дали става дума за внос, износ или 
транзитно преминаване на товара, 
включително обработката, 
закрепването, освобождаването, 
транспортирането и временното 
съхраняване на товара в съответния 
терминал за обработка на товари в пряка 
връзка с превоза на товарите, с 
изключение на складиране, 
разтоварване, препакетиране или 
всякакви други услуги с добавена 
стойност, свързани с обработваните 
товари;

Or. en

Изменение 34
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. „задължение за извършване на 
обществена услуга“ означава изискване, 

14. „задължение за извършване на 
обществена услуга“ означава 
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формулирано или определено с цел да 
се гарантира предоставянето на 
пристанищни услуги от общ интерес, 
които даден оператор, ако отчита само 
собствените си търговски интереси, не 
би поел или не би поел в същата степен 
или при същите условия;

задължение, целящо да се гарантира 
предоставянето на пристанищни услуги 
от общ интерес, които даден оператор, 
ако отчита само собствените си 
търговски интереси, не би поел или не 
би поел в същата степен или при същите 
условия;

Or. fr

Обосновка

Възобновяване на определението, предвидено в Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета 
от 26 юни 1969 година относно действията на държавите членки по задължения, 
присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и 
вътрешноводния транспорт.

Изменение 35
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а. „подизпълнител“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, на 
което е възложено изпълнението на 
всички или част от задълженията по 
предходен договор.

Or. en

Изменение 36
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният орган на 
пристанището може да наложи на 
доставчиците на пристанищни услуги да 

1. Управителният орган на 
пристанището налага на доставчиците 
на пристанищни услуги да спазват 
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спазват минималните изисквания за 
извършването на съответната 
пристанищна услуга.

минималните изисквания за 
извършването на съответната 
пристанищна услуга.

Or. de

Изменение 37
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Минималните изисквания, 
предвидени в параграф 1, могат да се 
отнасят, където е приложимо, 
единствено до:

2. Минималните изисквания, 
предвидени в параграф 1, могат да се 
отнасят, където е приложимо, до:

Or. en

Изменение 38
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) професионалната квалификация на 
доставчика на пристанищни услуги, 
неговите служители или физическите 
лица, които действително и постоянно
управляват дейностите на доставчика на 
пристанищни услуги;

а) професионалната квалификация на 
доставчика на пристанищни услуги, 
неговите служители или физическите 
лица, които действително управляват 
дейностите на доставчика на 
пристанищни услуги;

Or. en

Обосновка

Би могло да бъде рисковано да се изисква да бъдат квалифицирани само тези лица, 
които „постоянно“ управляват дейностите. От съображения за сигурност всеки, 
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който управлява дейностите, трябва да бъде професионално квалифициран.

Изменение 39
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) спазването на изискванията относно 
морската безопасност или безопасността 
и сигурността на пристанището или 
достъпа до него, неговите съоръжения, 
оборудването и хората;

в) спазването на изискванията относно 
морската безопасност или безопасността 
и сигурността на пристанището или 
достъпа до него, неговите съоръжения, 
оборудването и хората, включително 
на приложимите за това 
пристанище трудови разпоредби и 
разпоредби за защита на здравето на 
работното място;

Or. de

Изменение 40
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) спазването на изискванията относно 
морската безопасност или безопасността 
и сигурността на пристанището или 
достъпа до него, неговите съоръжения, 
оборудването и хората;

в) спазването на изискванията относно 
морската безопасност или безопасността 
и сигурността на пристанището или 
достъпа до него, неговите съоръжения, 
оборудването, работниците и хората;

Or. en

Изменение 41
Юта Щайнрук
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) спазването на националните права 
на работниците и минималните 
социални стандарти, включително на 
приложимите колективни 
споразумения.

Or. de

Изменение 42
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) добрата репутация на кандидата 
по отношение на зачитането на 
социалните и трудовите права, 
включително прилагането на 
законите и споразуменията за 
защита на здравето и безопасността.

Or. en

Изменение 43
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) спазването на социалното и 
трудовото законодателство.

Or. en
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Изменение 44
Серджо Паоло Франческо Силвестрис

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Минималните изисквания трябва да 
бъдат прозрачни, недискриминационни, 
обективни и съответстващи на 
категорията и естеството на 
пристанищните услуги, за които се 
отнасят.

3. Минималните изисквания трябва да 
бъдат прозрачни, недискриминационни, 
обективни, съответстващи на 
категорията и естеството на 
пристанищните услуги, за които се 
отнасят, и не трябва да бъдат 
използвани за косвено въвеждане на 
пазарни пречки.

Or. it

Изменение 45
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако не могат да се представят 
доказателства за спазването на 
член 4, параграф 2, буква в), това 
представлява достатъчно основание 
за отказ.

Or. de

Изменение 46
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) необходимостта да се гарантира 
осигуряването на безопасни, сигурни, 
екологично и социално устойчиви 
пристанищни операции.

Or. en

Изменение 47
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако прогнозната стойност на 
пристанищната услуга надхвърля 
прага, определен в параграф 3, се 
прилагат правилата относно 
процедурата за възлагане, 
процедурните гаранции и 
максималната продължителност на 
концесиите, посочени в 
Директива.../… [за концесията].

заличава се

Or. en

Изменение 48
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Прагът и методът за определяне на 
стойността на пристанищни услуги 
са тези, посочени в съответните и 
приложими разпоредби на 
Директива…/… [за концесията].

заличава се
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Or. en

Изменение 49
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на настоящия 
регламент, съществено изменение по 
смисъла на Директива.../... [за 
концесията] на разпоредбите на 
договора за пристанищна услуга по 
време на срока на неговата валидност 
се счита за нов договор за 
пристанищна услуга и изисква нова 
процедура, както е посочено в 
параграф 2.

заличава се

Or. en

Изменение 50
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Параграфи 1—5 от настоящия член не 
се прилагат в случаите, посочени в 
член 9.

6. Параграфи 1—4а от настоящия член 
не се прилагат в случаите, посочени в 
член 9, параграф 1.

Or. en

Изменение 51
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Настоящият регламент се прилага, 
без да се засягат Директива.../... [за 
концесията]15, Директива…/…] [за 
обществените комунални услуги]16 и 
Директива.../... [за обществените 
поръчки]17.

7. Когато договорите за предоставяне 
на пристанищни услуги са под 
формата на концесии за услуги по 
смисъла на Директива.../... [за 
концесията]15, се прилагат нейните 
разпоредби. Настоящият регламент 
се прилага, без да се засягат
Директива…/…] [за обществените 
комунални услуги]16 и Директива.../... 
[за обществените поръчки]17.

__________________ __________________
15 Предложение за директива за 
възлагане на договори за концесия, 
COM(2011)0897 окончателен

15 Предложение за директива за 
възлагане на договори за концесия, 
COM(2011)0897 окончателен

16 Предложение за директива относно 
възлагането на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
(COM(2011)0895 окончателен)

16 Предложение за директива относно 
възлагането на обществени поръчки от 
възложители, извършващи дейност във 
водоснабдяването, енергетиката, 
транспорта и пощенските услуги 
(COM(2011)0895 окончателен)

17 Предложение за директива относно 
обществените поръчки (COM(2011)0896 
окончателен)

17 Предложение за директива относно 
обществените поръчки (COM(2011)0896 
окончателен)

Or. en

Изменение 52
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) наличност на услугата без прекъсване 
през деня, нощта, седмицата и годината;

а) наличност и качество на услугата без 
прекъсване през деня, нощта, седмицата 
и годината;

Or. en
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Изменение 53
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) безопасност, сигурност или 
екологична устойчивост на 
пристанищните операции.

Or. en

Изменение 54
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) териториалното устройство.

Or. fr

Изменение 55
Ричард Хауит

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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 56
Жорж Бах

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, спазвайки
изцяло разпоредбите на член 28 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. 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.

Or. en

Изменение 57
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на социалното и трудовото 
законодателство на държавите членки.

1. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на социалното и трудовото 
законодателство, приложимо в
държавите членки.

Or. en

Изменение 58
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на социалното и 
трудовото законодателство на 
държавите членки.

1. Настоящият регламент не засяга 
прилагането на действащото или 
бъдещото социално и трудово
законодателство на държавите членки.

Or. en

Изменение 59
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата могат да изискат от 
избрания доставчик на пристанищни 
услуги, определен в съответствие с 
процедурата, установена в член 7, в 
случай че този доставчик е различен от 

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, държавите членки 
изискват от избрания доставчик на 
пристанищни услуги, определен в 
съответствие с процедурата, установена 
в член 7, в случай че този доставчик е 
различен от досегашния доставчик на 
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досегашния доставчик на пристанищни 
услуги, да предостави на персонала, 
нает по-рано от досегашния доставчик 
на пристанищни услуги, правата, с 
които персоналът би се ползвал в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО.

пристанищни услуги, да предостави на 
персонала, нает по-рано от досегашния 
доставчик на пристанищни услуги, 
правата, с които персоналът би се 
ползвал в случай на прехвърляне по 
смисъла на Директива 2001/23/ЕО.

Or. en

Изменение 60
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата могат да изискат от 
избрания доставчик на пристанищни 
услуги, определен в съответствие с 
процедурата, установена в член 7, в 
случай че този доставчик е различен от 
досегашния доставчик на пристанищни 
услуги, да предостави на персонала, 
нает по-рано от досегашния доставчик 
на пристанищни услуги, правата, с 
които персоналът би се ползвал в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата изискват от избрания 
доставчик на пристанищни услуги, 
определен в съответствие с 
процедурата, установена в член 7, в 
случай че този доставчик е различен от 
досегашния доставчик на пристанищни 
услуги, да предостави на персонала, 
нает по-рано от досегашния доставчик 
на пристанищни услуги, правата, с 
които персоналът би се ползвал в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО.

Or. en

Изменение 61
Имър Костело

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата могат да изискат от 
избрания доставчик на пристанищни 
услуги, определен в съответствие с 
процедурата, установена в член 7, в 
случай че този доставчик е различен от 
досегашния доставчик на пристанищни 
услуги, да предостави на персонала, 
нает по-рано от досегашния доставчик 
на пристанищни услуги, правата, с 
които персоналът би се ползвал в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата изискват от избрания 
доставчик на пристанищни услуги, 
определен в съответствие с 
процедурата, установена в член 7, в 
случай че този доставчик е различен от 
досегашния доставчик на пристанищни 
услуги, да предостави на персонала, 
нает по-рано от досегашния доставчик 
на пристанищни услуги, правата, с 
които персоналът би се ползвал в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО.

Or. en

Изменение 62
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата могат да изискат от 
избрания доставчик на пристанищни
услуги, определен в съответствие с 
процедурата, установена в член 7, в 
случай че този доставчик е различен от 
досегашния доставчик на пристанищни 
услуги, да предостави на персонала, 
нает по-рано от досегашния доставчик 
на пристанищни услуги, правата, с 
които персоналът би се ползвал в 

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата трябва да изискат от 
избрания доставчик на пристанищни 
услуги, определен в съответствие с 
процедурата, установена в член 7, в 
случай че този доставчик е различен от 
досегашния доставчик на пристанищни 
услуги, да предостави на персонала, 
нает по-рано от досегашния доставчик 
на пристанищни услуги, правата, с 
които персоналът би се ползвал в 
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случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО.

случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО.

Or. de

Изменение 63
Андреа Коцолино

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата могат да изискат от 
избрания доставчик на пристанищни 
услуги, определен в съответствие с 
процедурата, установена в член 7, в 
случай че този доставчик е различен от 
досегашния доставчик на пристанищни 
услуги, да предостави на персонала, 
нает по-рано от досегашния доставчик 
на пристанищни услуги, правата, с 
които персоналът би се ползвал в 
случай на прехвърляне по смисъла на 
Директива 2001/23/ЕО.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
националното право и правото на 
Съюза, включително колективните 
споразумения между социалните 
партньори, управителните органи на 
пристанищата могат да изискат от 
избрания доставчик на пристанищни 
услуги, определен в съответствие с 
процедурата, установена в членове 7 и 
9, в случай че този доставчик е различен 
от досегашния доставчик на 
пристанищни услуги, да предостави на 
персонала, нает по-рано от досегашния 
доставчик на пристанищни услуги, 
правата, с които персоналът би се 
ползвал в случай на прехвърляне по 
смисъла на Директива 2001/23/ЕО.

Or. it

Обосновка

Предложеното изменение разширява обхвата на настоящия член по отношение на 
случаите, когато дадена държава членка избере предоставянето на пристанищни 
услуги чрез вътрешен оператор, а след това реши да предложи същите услуги според 
различен модел.

Изменение 64
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато управителните органи на 
пристанищата изискват от 
доставчиците на пристанищни услуги 
да спазват определени социални 
стандарти, що се отнася до 
предоставянето на съответните 
пристанищни услуги, в тръжните 
документи и в договорите за 
пристанищни услуги се изброява 
засегнатият персонал и се предоставят 
прозрачни подробности за договорните 
му права и условията, при които заетите 
лица се смятат за свързани с 
пристанищните услуги.

3. Когато управителните органи на 
пристанищата изискват от всички 
доставчици, участващи в 
предоставянето на пристанищни 
услуги, да спазват всички 
съществуващи социални стандарти, в 
тръжните документи и в договорите за 
пристанищни услуги се изброява 
засегнатият персонал и се предоставят 
прозрачни подробности за договорните 
му права и условията, при които заетите 
лица се смятат за свързани с 
пристанищните услуги.

Or. de

Изменение 65
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато управителните органи на 
пристанищата изискват от доставчиците 
на пристанищни услуги да спазват 
определени социални стандарти, що се 
отнася до предоставянето на 
съответните пристанищни услуги, в 
тръжните документи и в договорите за 
пристанищни услуги се изброява 
засегнатият персонал и се предоставят 
прозрачни подробности за договорните 
му права и условията, при които заетите 
лица се смятат за свързани с 
пристанищните услуги.

3. Когато управителните органи на 
пристанищата изискват от доставчиците 
на пристанищни услуги да спазват 
определени социални стандарти, що се 
отнася до предоставянето на 
съответните пристанищни услуги, в 
тръжните документи и в договорите за 
пристанищни услуги се изброява 
засегнатият персонал и се посочва 
статута на договорните му права и 
условията, при които заетите лица се 
смятат за свързани с пристанищните 
услуги.

Or. en
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Изменение 66
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 10a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a
Държавите членки гарантират 
извършването на редовна проверка на 
спазването на съществуващите 
социални стандарти от страна на 
националните органи по инспекция на 
труда.

Or. de

Изменение 67
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 11

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 пилотски услуги.

Or. en

Изменение 68
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Глава ІIa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава IIa
Възлагане на подизпълнители
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1. Доставчиците на пристанищни 
услуги по член 2, параграф 13 не могат 
да възлагат услугите на 
подизпълнители, освен ако временно 
не са в състояние да предоставят 
тези услуги поради непреодолима 
сила. Колективните действия не се 
считат за непреодолима сила.
2. Подизпълнителите не могат да 
възлагат пристанищните услуги на 
подизпълнител.
3. Всеки доставчик на пристанищни 
услуги, който използва един или 
повече подизпълнители, съобщава на 
управителния орган на 
пристанището името и дейностите 
на съответния подизпълнител.
4. Когато работодателят е 
подизпълнител и без да се засягат 
разпоредбите на националното право 
по отношение на правото на регресен 
иск или обратен иск или разпоредбите 
на националното право в областта на 
социалната сигурност, държавите 
членки гарантират, че 
изпълнителят, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят, 
може да бъде подведен под 
отговорност заедно с работодателя 
или вместо него с оглед заплащането 
на:
а) всякакви наложени финансови 
санкции; и
б) всякакви плащания със задна дата.
5. Когато доставчикът на услуги е 
подизпълнител, държавите членки 
гарантират, че главният изпълнител 
и всеки междинен подизпълнител, ако 
са знаели, че наемащият 
подизпълнител е наемал на работа 
незаконно пребиваващи граждани на 
трета държава,  може да бъдат 
подведени под отговорност за 
плащанията, посочени в параграф 4, в 
заедно със или вместо 
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подизпълнителя работодател, или 
изпълнителя, чийто пряк 
подизпълнител е работодателят.
6. Държавите членки могат да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност съгласно националното 
законодателство.

Or. en

Изменение 69
Жан-Пиер Оди

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Публичните средства, посочени в 
параграф 1, включват акционерен 
капитал или квазикапиталови средства, 
безвъзмездно предоставени средства, 
средства, които следва да бъдат 
възстановени само при определени 
обстоятелства, отпускане на заеми, 
включително овърдрафт и аванси за 
инжектиране на капитали, гаранции, 
предоставени на управителния орган на 
пристанището от държавните органи, 
изплатени дивиденти и задържана 
печалба или каквато и да е друга форма 
на публична финансова подкрепа.

3. Публичните средства, посочени в 
параграф 1, включват акционерен 
капитал или квазикапиталови средства, 
безвъзмездно предоставени средства, 
средства, които следва да бъдат 
възстановени само при определени 
обстоятелства и са еднократни,
отпускане на заеми, включително 
овърдрафт и аванси за инжектиране на 
капитали, гаранции, предоставени на 
управителния орган на пристанището от 
държавните органи, изплатени 
дивиденти и задържана печалба или 
каквато и да е друга форма на публична 
финансова подкрепа.

Or. fr

Обосновка

Средствата за инвестиции следва да бъдат еднократни и следователно да не се 
използват за намаляване на себестойността, за да не се нарушава конкуренцията.

Изменение 70
Жан-Пиер Оди
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Процедурите и информацията, 
които са посочени в настоящата 
глава и са свързани с публичните 
финанси, подлежат на 
удостоверяване от независим одитор, 
който може да бъде одиторът на 
управителния орган на 
пристанището, което получава 
публични средства.

Or. fr

Обосновка

Предлага се независим одитор, който може да бъде одиторът на управителния орган, 
да издава удостоверение за одита на декларациите на управителния орган относно 
неговите счетоводни задължения и финансова информация, които са предвидени в 
настоящата глава с оглед получаването на публични финанси. По принцип този вид 
удостоверения не са скъпи и дават висока степен на сигурност за трети страни.

Изменение 71
Елизабет Шрьотер
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният орган на 
пристанището създава комитет, 
съставен от представители на 
операторите на плавателни съдове, 
собствениците на товари или други 
ползватели на пристанището, от които 
се изисква да заплащат такса за 
ползване на инфраструктурата или такса 
за пристанищна услуга или и двете. 
Този комитет се нарича
„консултативен комитет на 
ползвателите на пристанището“.

1. Управителният орган на 
пристанището създава комитет, 
съставен от представители на 
операторите на плавателни съдове, 
собствениците на товари или други 
ползватели на пристанището, от които 
се изисква да заплащат такса за 
ползване на инфраструктурата или такса 
за пристанищна услуга или и двете, и за 
така наречения „консултативен 
комитет на ползвателите на 
пристанището“, в който трябва да 
бъдат представени социалните 
партньори.
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Or. de

Изменение 72
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният орган на 
пристанището се консултира редовно 
със заинтересовани страни като 
предприятия, установени в 
пристанището, доставчици на 
пристанищни услуги, оператори на 
плавателни съдове, собственици на 
товари, оператори от областта на 
автомобилния транспорт и публични 
администрации, действащи в зоната на 
пристанището, относно следното:

1. Управителният орган на 
пристанището се консултира редовно 
със заинтересовани страни като 
предприятия, установени в 
пристанището, доставчици на 
пристанищни услуги, оператори на 
плавателни съдове, собственици на 
товари, оператори от областта на 
автомобилния транспорт, публични 
администрации и представители на 
работниците, действащи в зоната на
пристанището, относно следното:

Or. en

Изменение 73
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният орган на 
пристанището се консултира редовно 
със заинтересовани страни като
предприятия, установени в 
пристанището, доставчици на 
пристанищни услуги, оператори на 
плавателни съдове, собственици на 
товари, оператори от областта на 
автомобилния транспорт и публични 
администрации, действащи в зоната на 
пристанището, относно следното:

1. Управителният орган на 
пристанището се консултира редовно 
със заинтересовани страни, 
включително с представители на 
работодателите и работниците на
предприятия, установени в 
пристанището, доставчици на 
пристанищни услуги, оператори на 
плавателни съдове, собственици на 
товари, оператори от областта на 
автомобилния транспорт и публични 
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администрации, действащи в зоната на 
пристанището, относно следното:

Or. de

Изменение 74
Жорж Бах

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният орган на 
пристанището се консултира редовно 
със заинтересовани страни като 
предприятия, установени в 
пристанището, доставчици на 
пристанищни услуги, оператори на 
плавателни съдове, собственици на 
товари, оператори от областта на 
автомобилния транспорт и публични 
администрации, действащи в зоната на 
пристанището, относно следното:

1. Управителният орган на 
пристанището се консултира редовно 
със заинтересовани страни като 
предприятия, установени в 
пристанището, доставчици на 
пристанищни услуги, оператори на 
плавателни съдове, собственици на 
товари, представители на 
работниците, оператори от областта 
на автомобилния транспорт и публични 
администрации, действащи в зоната на 
пристанището, относно следното:

Or. en

Изменение 75
Юта Щайнрук

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) спазването на съществуващите 
социални стандарти.

Or. de

Изменение 76
Жорж Бах
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Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) правилното прилагане на 
изискванията за здраве и безопасност 
и — когато е уместно, възможните 
мерки за подобряване на тези 
стандарти.

Or. en

Изменение 77
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Независим надзорен орган

1. Държавите членки гарантират, че 
независим надзорен орган следи и 
контролира прилагането на 
настоящия регламент във всички 
морски пристанища, обхванати от 
настоящия регламент, на 
територията на всяка държава 
членка.
2. Независимият надзорен орган е 
юридически самостоятелен и 
функционално независим от който и 
да е управляващ орган на пристанище 
или доставчик на пристанищни 
услуги. Държавите членки, които
запазват собствеността или 
контрола върху пристанищата или 
пристанищните управителни органи, 
гарантират ефективното 
структурно разделение между 
функциите, свързани с надзора и 
наблюдението за изпълнението на 
настоящия регламент, и дейностите, 



AM\1010725BG.doc 43/47 PE524.539v01-00

BG

свързани с въпросната собственост 
или контрол. Независимият надзорен 
орган упражнява правомощията си 
безпристрастно и прозрачно и при 
надлежно зачитане на правото на 
свобода на стопанската инициатива.
3. Независимият надзорен орган 
разглежда жалбите, подадени от 
която и да било страна със законен 
интерес, и споровете, по които е 
сезиран, възникващи във връзка с 
прилагането на настоящия 
регламент.
4. В случай на спор между страни, 
установени в различни държави 
членки, компетентен за решаване на 
спора е независимият надзорен орган 
на държавата членка, в която се 
намира пристанището, където се 
приема, че е възникнал спорът.
5. Независимият надзорен орган има 
право да изиска от управителните 
органи на пристанищата, 
доставчиците на пристанищни 
услуги и ползвателите на 
пристанищата да предоставят 
информацията, необходима за 
гарантиране на наблюдението и 
контрола за прилагането на 
настоящия регламент.
6. Независимият надзорен орган може 
да издава становища по искане на 
компетентен орган в съответната 
държава членка по всички въпроси, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент.
7. Независимият надзорен орган може 
да се консултира с консултативния 
комитет на ползвателите на 
съответното пристанище, когато 
разглежда жалби или спорове.
8. Решенията на независимия 
надзорен орган са обвързващи, без да се 
засяга съдебният контрол.
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9. Държавите членки уведомяват 
Комисията кои са независимите 
надзорни органи най-късно до 1 юли 
2015 г. и впоследствие за всякакви 
изменения във връзка с това. 
Комисията публикува и актуализира
списъка на независимите надзорни 
органи на своя уебсайт.

Or. en

Изменение 78
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Сътрудничество между 

независимите надзорни органи
1. Независимите надзорни органи 
обменят информация помежду си 
относно своята работа и принципите 
и практиките на вземане на решение 
с цел да се улесни постигането на 
единно прилагане на настоящия 
регламент. За целта те участват и 
да работят заедно в мрежа, чиито 
членове се събират през равни 
интервали от време, но най-малко 
веднъж годишно. Комисията участва 
в работата на мрежата, координира 
я и я подпомага.
2. Независимите надзорни органи си 
сътрудничат тясно за целите на 
взаимната помощ при изпълнението 
на своите задачи, включително при 
провеждането на разследванията, 
необходими за разглеждането на 
жалби и спорове в случаи, включващи 
пристанища, разположени в различни 
държави членки. За тази цел даден 
независим надзорен орган предоставя 
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на друг такъв орган, след мотивирано 
искане, информацията, която е 
необходима, за да се даде възможност 
на този орган да изпълни 
задълженията си по настоящия 
регламент.
3. Държавите членки гарантират, че 
независимите надзорни органи 
предоставят на Комисията, след 
мотивирано искане, информацията, 
необходима за изпълнение на нейните 
задачи. Информацията, изисквана от 
Комисията, трябва да е съобразно 
нуждите за изпълнението на тези 
задачи.
4. Когато информацията се смята за 
поверителна от независимия надзорен 
орган в съответствие с разпоредбите 
на Съюза или с националните правила 
за търговската тайна, другият 
национален надзорен орган и 
Комисията гарантират запазването 
на поверителността. Тази 
информация може да се използва само 
за целите, за които е била поискана.
5. Въз основа на опита на 
независимите надзорни органи и на 
дейността на мрежата, посочена в 
параграф 1, както и за да се 
гарантира ефикасно сътрудничество, 
Комисията може да приеме общи 
принципи относно подходящите 
механизми за обмен на информация 
между независими надзорни органи. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 22, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 79
Ричард Хауит
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Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 14, се 
предоставя на Комисията за 
неограничен срок.

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 14, се 
предоставя на Комисията за срок от 
пет години, считано от...*. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава автоматично за срокове 
с еднаква продължителност, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.

_________________

* ОВ: Моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 80
Ричард Хауит

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се
Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 
182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
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Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en


