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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложение на Комисията
С предложението за регламент Комисията иска да установи ясна рамка за достъп до 
пазара на пристанищни услуги и да установи общи правила относно финансовата 
прозрачност и таксите, които да се прилагат от управителните органи или доставчиците 
на пристанищни услуги.

Основните пунктове в предложението са следните:
 Свободата на предоставяне на услуги ще се прилага за пристанищните услуги. 
 Услугите по обработка на товари и пътническите терминали се изключват от 

обхвата на регламента.
 Управителният орган на дадена фирма може да ограничи броя на доставчиците на 

услуги поради пространствени ограничения на пристанището или в случай на 
задължение за обществена услуга.

 Въвеждането на задължение за обществена услуга за някои видове пристанищни 
услуги продължава да е възможно.

 Правата на работниците следва да бъдат гарантирани и държавите членки следва да 
имат възможността за по-нататъшно укрепване на тези права.

 Въвеждане на по-голяма прозрачност, за да се подпомогне откриването на 
злоупотреба с обществени средства или незаконна държавна помощ.

 Всяко пристанище трябва да създаде консултативен комитет на ползвателите на 
пристанището. 

 Въвежда се задължение за управителния орган на пристанището да се консултира 
със заинтересованите страни.

 Държавите членки следва да гарантират съществуването на независим надзорен 
орган.

Част от текста, която е от компетентността на комисията по заетост и социални 
въпроси
В пристанищата на ЕС са заети повече от 3 милиона души (пряко и непряко). 
Съществува пряка връзка между растежа на пристанищната дейност и създаването на 
работни места в съседните региони. 

В предложението на Комисията частите, които са от компетентността на комисията по 
заетост и социални въпроси (EMPL), са доста ограничени. Има няколко съображения 
относно социалните права и няколко позовавания в членовете, като член 10 е най-
важният за комисията EMPL.

Позиция на докладчика
Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия. Сагата с 
пристанищния пакет продължава вече 25 години поради двукратно отхвърляне от 
Европейския парламент през 2001 и 2004 г. Съобщението относно Европейската 
пристанищна политика от 2007 г .  беше временно решение за справяне с някои 
нерешени въпроси за достъпа до пазара на пристанищни услуги и финансова 
прозрачност чрез хоризонтални инструменти и незадължителни мерки. Нужно е обаче 
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европейско законодателство, тъй като незадължителната мярка имаше незначително 
или никакво въздействие и редовно бяха отправяни питания към Съда на ЕС. За 
разрешаване на проблема с правната несигурност, която възпрепятства растежа на 
нашите пристанища, докладчикът счита, че е необходимо законодателство.

Трябва да постигнем баланс между социалната закрила, икономическата 
жизнеспособност на доставчиците на услуги и конкурентоспособността на
пристанищата. Освен това ние трябва да вземем под внимание и международното 
измерение на корабоплаването. Докладчикът отчита трудностите и счита, че 
предложението на Комисията може да бъде стъпка в добра посока. Тъй като 
докладчикът подкрепя подхода на Комисията, той предлага доста ограничено в обхвата 
си становище. 

Свобода на предоставяне на услуги
Докладчикът е доволен от предложението на Комисията да се въведе свободата на 
предоставяне на услуги за пристанищните услуги в правен текст. Секторът на 
пристанищни услуги е един от малкото сектори на икономиката на ЕС, в които все още 
има монополи и изключителни права. Опитът в другите сектори е доказал, че от 
отварянето на пазара има полза; то създава ефективност, тъй като доставчиците на 
услуги са принудени да постигат по-добри резултати, за да останат на пазара. 
Отварянето на пазарите не е синоним на надпревара за достигане на най-ниски 
равнища; напротив, то подобрява ефективността и дава възможност за по-добри услуги 
за клиентите и крайните потребители. Докладчикът не е предложил изменение на 
въпросния член, тъй като подкрепя текста на Комисията. 

Гарантиране на правата на работниците и служителите
Докладчикът отчита опасността, с която могат да се сблъскат работниците при 
извършване на работата си в района на пристанището. Той е на мнение, че 
гарантирането на безопасността на работниците и служителите в пристанищата е от 
голямо значение. 
Предложението на Комисията не засяга прилагането на социалното и трудовото 
законодателство на държавите членки. Националното законодателство остава в сила. 
Относно прехвърлянето на персонал докладчикът подкрепя идеята за запазване на 
доброволния характер на това прехвърляне и за спазване на Директива 2001/23/ЕО.

Пристанищен труд 
Комисията реши да не предлага законодателство относно трудовоправните режими в 
пристанищата в предложението си. Въпреки това Комисията ще улесни отрасловия 
комитет за социален диалог в пристанищата на равнището на Съюза чрез предоставяне 
на техническа и административна помощ. Преговорите в Комисията вече са в ход. 
Докладчикът зачита решението на Комисията и е на мнение, че социалните партньори 
заслужават да им бъде дадена възможност да намерят решение на въпросите, свързани 
с пристанищния труд. Преговорите следва да се осъществят в открита и откровена 
атмосфера. Комисията предвижда преглед през 2016 г., чрез който да направи оценка 
на функционирането и напредъка на европейския социален диалог за пристанищния 
отрасъл. Докладчикът счита, че ако не се постигне споразумение до 2016 г., Комисията 
следва да прецени дали е уместно да представи законодателно предложение по този 
въпрос и ако това е така, следва да го стори. Тук е важно да се отбележи, че социалният 
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диалог на равнището на ЕС допълва, но не заменя социалния диалог на национално, 
местно и корпоративно равнище.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Целта на член 56 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
е да се премахнат ограниченията върху 
свободата на предоставяне на услуги в 
Съюза. В съответствие с член 58 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз това следва да бъде 
постигнато в рамките на разпоредбите 
на отнасящия се до транспорта дял от 
същия договор, по-специално член 100, 
параграф 2.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 a) Установяването на свобода на 
предоставяне на услуги в 
пристанищата увеличава правната 
сигурност и следователно ще увеличи 
ефективността и ще подобри 
работата на пристанищата, като 
донесе ползи за пристанищата, 
ползвателите на пристанищата и 
държавите членки. Правната 
сигурност за пристанищата също 
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така ще повлияе положително на 
условията на труд на 
пристанищните работници.

Or. en

Изменение 3

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 
прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или 
стопански дейности11.

(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, 
тъй като това ще се обсъжда на 
равнище ЕС в комитета за социален 
диалог за пристанищата. 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.

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

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Трудовите правоотношения 
имат голямо влияние върху работата 
на пристанищата. Поради това 
отрасловият комитет за социален 
диалог за пристанищата дава на 
социалните партньори рамка за 
постигане на резултати по 
отношение на организацията и 
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 отрасъла за 
младежи и жени.  Комисията следва 
да улеснява преговорите 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 5

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 социално 
и трудово законодателство на 
държавите членки.

Or. en


