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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският парламент изрази своето несъгласие със законодателния акт на ЕС 
относно концесиите за предоставяне на услуги в своята резолюция от 18 май 2010 г. 
относно развитието в областта на обществените поръчки. 

Докладчикът също така счита, че на равнище ЕС не се наблюдава никаква 
необходимост от законодателен акт за предоставяне на договори за концесии. Особена 
тревога будят очакваните отрицателните въздействия върху предоставянето на услуги 
от обществен интерес и върху гарантирането и по-нататъшното развитие на социалната 
сигурност.

Докладчикът предлага проектът на директива да бъде отхвърлен.

Общи бележки

Като основна цел на предложението се споменава установяването на по-висока степен 
на правна сигурност. Понастоящем концесиите за услуги са изключени от приложното 
поле на правото за възлагане на обществени поръчки съгласно член 17 от Директива 
2004/18/ЕО (Директива за координиране на процедурите за възлагане на обществени 
поръчки) и член 18 от Директива 2004/17/ЕО (Секторна директива). Възлагането на 
концесиите за услуги се урежда с достатъчна степен на правна сигурност от 
действащото първично законодателство на ЕС, по-специално произтичащите от 
основните свободи принципи на равно третиране, недискриминация и прозрачност, 
както и непрекъснатата съдебна практика на Съда на Европейския съюз. Възлагането 
на строителни концесии е също така достатъчно регулирано (Директива 2004/18/ЕО).

Докладчикът счита, че Комисията греши в своето предположение, че съществуват 
каквито и да било нерегулирани аспекти. С директивата по никакъв начин няма да бъде 
установена допълнителна правна сигурност. 
Освен това докладчикът изразява несъгласие с твърде широката формулировка на 
приложното поле (членове 1, 2, 5), както и с твърде тясно определените дерогации 
(член 8). Според докладчика, от цялото приложно поле трябва да бъдат изключени 
областите социално осигуряване, култура, образование, публична инфраструктура и 
други обществени услуги. 

Гарантиране на услугите от обществен интерес вместо отваряне на пазара

Въпреки че в член 14 от ДФЕС и в Протокола относно услугите от общ интерес се 
подчертават широките правомощия на обществените възложители да предоставят 
услуги от обществен интерес, да ги възлагат и финансират, проектът за директива на 
нито едно място не се позовава на засилването на услугите от общ интерес. Вместо това 
акцент се поставя върху отварянето на сектора на обществените поръчки да 
конкуренция (съображения 1, 2 и 4), като се стеснява възможността за предприемане на 
действия от страна на възлагащите органи, тъй като не им се разрешава неограничена 
свобода на избора по отношение на определянето на критериите за възлагане (член 39, 
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параграф 2). В допълнение към това, не се наблюдава задължение за спазване на 
местните колективни споразумения (член 39, съображения 29 и 32). 

Докладчикът не е особено щастлив, тъй като в предложението се пренебрегва 
основополагащата цел на обществените услуги, т.е. да бъде гарантирано, че гражданите 
разполагат с общ, недискриминационен, всеобхватен достъп до услуги от обществен 
интерес на разумни цени. Погледът на Комисията е насочен повече към отварянето на 
нови пазарни области, отколкото към осигуряването на обществени услуги. Поради 
това буди особена тревога фактът, че сътрудничеството между публични структури и 
участието на възлагащ орган като участник в процедура по възлагане на обществена 
поръчка се превръщат в изключения. В проекта също така се поставя като цел по-
добрият пазарен достъп за предприятията и насърчаването на публично-частни 
партньорства (ПЧП) (съображение 17). Докладчикът е настроен особено критично към 
последната част, тъй като тя е убедена, че частният сектор не предлага услуги, които са 
по-ефикасни, прозрачни и на разумни цени, отколкото услугите, предоставяни от 
публичния сектор. Освен това в повечето случай не се отчитат външните въздействия, 
например върху служителите.

Транспортен сектор

Предложената директива се прилага за дейности във връзка с обезпечаването на 
обществеността с публични услуги в областта нa железопътния транспорт, 
автоматизираните транспортни системи, трамвайния, тролейбусния, автобусния 
транспорт или въжени линии, с изключение на услугите по въздушен превоз въз основа 
на издаването на оперативен лиценз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1008/2008 и на 
обществените услуги за пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007. 
Предложената директива се прилага за дейности, имащи отношение към 
експлоатирането на географска област с цел осигуряване на летища и морски или 
вътрешни пристанища или други терминални съоръжения на транспортни оператори по 
въздушни, морски или вътрешни водни пътища.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 

(6) Концесиите са възмездни договори, 
сключени между един или повече 
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
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възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора.
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, които имат за предмет 
правото на даден икономически 
оператор да експлоатира определени 
обществени достояния или ресурси
като договори за аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят въвежда само общи 
условия за ползването им, без да
придобива конкретно строителство 
или услуги.

възложители, които имат за предмет 
придобиване на строителство или 
услуги, при които възнаграждението 
обикновено представлява правото да се 
експлоатират строителството или 
услугите, които са предмет на договора.
Изпълнението на тези строителни 
работи или услуги е предмет на 
конкретни обвързващи задължения, 
определени от възлагащия орган или 
възложителя, които са юридически 
задължителни. Определени държавни 
актове обаче като разрешения или 
лицензи, с които държавата или 
публичен орган определя условията за 
упражняване на дадена стопанска 
дейност, не следва да се окачествяват 
като концесия. Същото важи и за 
договори, като например договори за
наем или аренда на земя, в които 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят разрешават на даден 
икономически оператор, срещу 
заплащане, да експлоатира 
определени обществени достояния 
или ресурси , включително морски 
зони, вътрешни и морски пристанища 
и в които, по правило, са установени
само общи условия за ползването им, 
без държавата или възлагащият 
орган да стават получател на 
конкретни дейности и услуги. В 
рамките на тези договори 
разпоредбите, свързани с трансфера, 
допустимото ползване и поддръжка 
на общественото достояние или 
ресурси и тяхното повторно 
придобиване от страна на държавата 
или възлагащия орган, 
продължителността на договора за 
наем или на арендата на земя, наема и 
други разходи, поемани от наемателя, 
трябва да бъдат считани за общи 
условия, целящи регулирането на 
ползването на общественото 
достояние или ресурса.

Изменение 2
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Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Като се има предвид, че 
концесионерите са изложени на 
значителен оперативен риск, те 
следва да бъдат свободни да избират 
това, което считат за най-добри 
начини за изпълнение на договора, т.е. 
изпълнение пряко от тях, в 
сътрудничество със свързани с тях 
дружества или чрез свободно 
възлагане на трети лица като 
подизпълнители.  

Обосновка

Изменението е предвидено да изясни целта на предложението за директива, която е 
да гарантира гъвкавост и опростяване на възлагането надолу по веригата заедно с 
идентификацията на значителния оперативен риск като една от определящите 
характеристики на концесиите. Тъй като посоченият риск се поема от 
концесионерите, те следва да бъдат свободни да изпълняват договора, както 
преценят: пряко, в сътрудничество със свързани дружества или чрез свободно 
възлагане на трети страни като подизпълнители.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Зa дa се гарантирa реално 
отваряне нa пазарa и справедливо 
равновесие при прилагането нa 
правилатa зa възлагане нa концесии в 
секторите на водоснабдяването, 
енергетикатa, транспортa и 
пощенските услуги, е необходимо 
обхванатите субекти дa бъдат 
идентифицирани на основа, различнa 
от правния им статут. Затова следва 
да се гарантира, че не се накърнява 
равнопоставеността на

(11) Следвa дa се гарантира 
равнопоставеността нa
възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и
нa тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите-
членки.
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възложителите, които извършват 
дейност в обществения сектор, както и
на тези, които извършват дейност в 
частния сектор. Необходимо е също 
така да се гарантира в съответствие с 
член 345 от Договора, че не се 
накърняват правилата, регулиращи 
режима на собственост в държавите-
членки.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В съответствие с член 14 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз във връзка с 
Протокол № 26 относно услугите от 
общ интерес компетентните 
национални, регионални или местни 
органи следва да имат широка свобода 
на действие при решаването на това 
дали да възлагат договори за услуги от 
общ интерес.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Съществува значителна правна 
несигурност до каква степен 
сътрудничеството между публични 
органи следва да бъде обхванато от 
правилата за възлагане на концесия. 
Съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз се тълкува по 
различен начин от държавите-членки
и дори от възлагащите органи или 
определени възложители. Следователно 
е необходимо да се изясни в кои случаи 

(17) Съответната съдебна практика на 
Съда на Европейския съюз относно 
сътрудничеството между 
възлагащите органи се тълкува по 
различен начин от държавите членки и 
дори от възлагащите органи или 
определени възложители. Следователно 
е необходимо да се изясни в кои случаи 
договорите за концесии, сключени 
между такива органи, не подлежат на 
прилагането на правилата за възлагане 
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договорите за концесии, сключени 
между такива органи, не подлежат на 
прилагането на правилата за възлагане 
на обществени концесии. Това 
изясняване следва да се ръководи от 
принципите, залегнали в съответната 
съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз. Сам по себе си 
фактът, че двете договарящи страни 
си възлагащи органи или възложители 
съгласно член 4, параграф 1, точка 1, 
не изключва прилагането на правилата 
за възлагане на концесия. Прилагането 
на правилата за възлагане на концесия
не следва обаче да пречи на свободата 
на публичните органи да решават какъв 
да бъде начинът, по който изпълняват 
задачите си във връзка с обществените 
услуги. Следователно концесиите, 
възлагани на контролирани субекти, или 
сътрудничеството за съвместно 
изпълнение от участващите възлагащи 
органи или възложители на задачите във 
връзка с обществените услуги трябва да 
бъдат освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
установени в настоящата директива.
Настоящата директива следва да има за 
цел да гарантира, че сътрудничество 
между публични институции, по 
отношение на което не се прилагат 
нейните разпоредби, не води до
нарушаване нa конкуренциятa по 
отношение на частните икономически 
оператори. Участието на възлагащ орган 
като участник в процедура по възлагане 
на обществена поръчка също така не 
следва да води до нарушаване нa 
конкуренциятa.

на обществени концесии. Това 
изясняване следва да се ръководи от 
принципите, залегнали в съответната 
съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз. Прилагането на 
правилата за възлагане на концесия не 
следва да пречи на свободата на 
публичните органи да решават какъв да 
бъде начинът, по който изпълняват 
задачите си във връзка с обществените 
услуги. Следователно концесиите, 
възлагани на контролирани субекти, или 
сътрудничеството за съвместно 
изпълнение от участващите възлагащи 
органи или възложители на задачите във 
връзка с обществените услуги трябва да 
бъдат освободени от прилагането на 
правилата, ако са изпълнени условията, 
установени в настоящата директива.
Настоящата директива следва да има за 
цел да гарантира, че сътрудничество 
между публични институции, по 
отношение на което не се прилагат 
нейните разпоредби, при 
предоставянето на гражданите на 
услуги от обществен интерес не се 
счита за източник на евентуално
нарушаване нa конкуренциятa по 
отношение на частните икономически 
оператори. Участието на възлагащ орган 
като участник в процедура по възлагане 
на обществена поръчка също така не 
следва да води до нарушаване нa 
конкуренциятa.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 37 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) В съответствие със съдебната 
практика, установена от Съда на 
Европейския съюз, настоящата 
директива следва да се прилага за 
концесии, възложени след нейното 
влизане в сила.

Обосновка

Като се има предвид принципът на ненакърнимост на договорите за концесии, които 
са в сила в държавите членки, това следва да бъде посочено ясно в директивата.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Настоящата директива не засяга 
правото на публични органи на всички 
равнища да решават дали, да 
извършват сами публичните функции, 
като използват собствените си 
вътрешни ресурси, без да бъдат 
задължавани да възлагат концесии на 
други външни стопански субекти. 
Тези задачи могат да се извършват в 
сътрудничество с други публични 
възлагащи органи.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) „поръчки” по смисъла на член 1, 
параграф 2 от Директива 2013/…/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета от … относно обществените 
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поръчки.*
______________

* ОВ: Моля въведете номера и датата 
на тази директива.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „обществена концесия за 
строителство“ означава възмезден 
договор, сключен в писмена форма
между един или повече икономически 
оператори и един или повече възлагащи 
органи, който има за предмет 
изпълнение на строителни работи,
при които възнаграждението за 
строителните работи, които ще се 
извършат, се състои или само от 
правото да се експлоатират строежите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.

(2) „обществена концесия за 
строителство“ означава възмезден 
договор, сключен в писмена форма, 
съгласно който един или повече един 
или повече възлагащи органи възлагат 
изпълнението на дейности, за които 
те отговарят, на един или повече
икономически оператори и при които
правата и задълженията на двете 
страни са регулирани и се състоят
или само от правото да се експлоатират 
строежите, предмет на договора, или от 
това право в съчетание с 
възнаграждение.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма между един или повече
икономически оператори и един или 
повече възлагащи органи или 
възложители, който има за предмет 
предоставяне на услуги различни от 
тези, посочени в точки 2 и 4, при който 
възнаграждението за услугите, които ще 
се предоставят, се състои или само от 

(7) „концесия за услуги“ означава 
възмезден договор, сключен в писмена 
форма и чрез който един или повече 
един или повече възлагащи органи или 
възложители възлагат 
предоставянето на услуги, за които 
те отговарят, различни от тези, 
посочени в точки 2 и 4, на един или 
повече икономически оператори, при 
който възнаграждението за услугите, 
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правото да се експлоатират услугите, 
предмет на договора, или от това право 
в съчетание с възнаграждение.

които ще се предоставят, се състои или 
само от правото да се експлоатират 
услугите, предмет на договора, или от 
това право в съчетание с 
възнаграждение.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правото да се експлоатират 
строежите или услугите, както е 
упоменато в първи параграф, точки 2, 4 
и 7, включва прехвърляне на 
концесионера на съществения 
оперативен риск. Счита се, че 
концесионерът е поел съществения
оперативен риск, когато не му е 
гарантирано, че ще си възвърне 
направените инвестиции и разходи по 
експлоатацията на строежите или 
услугите, които са предмет на 
концесията.

2. Правото да се експлоатират 
строежите или услугите, както е 
упоменато в първи параграф, точки 2, 4 
и 7, включва прехвърляне на 
концесионера на съществен дял от 
икономическия и оперативния риск. 
Счита се, че концесионерът е поел 
съществен дял от оперативния риск, 
когато не му е гарантирано, че ще си 
възвърне направените инвестиции и 
разходи по експлоатацията на строежите 
или услугите, които са предмет на 
концесията.

Този стопански риск може да 
представлява някое от следните:

Този стопански и икономически риск 
може да представлява някое от 
следните:

а) рискът, свързан с използването на 
строителството или търсенето за 
предоставянето на услугата; или

а) рискът, свързан с използването на 
строителството или търсенето за 
предоставянето на услугата; или

б) рискът, свързан с наличието на 
инфраструктурата, осигурявана от 
концесионера или използвана за 
предоставянето на услуги на 
потребители. 

б) рискът, свързан с наличието на 
инфраструктурата, осигурявана от 
концесионера или използвана за 
предоставянето на услуги на 
потребители.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 8 – параграф 5 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) придобиването или наемането, 
независимо чрез какви финансови
средствa, нa земя, съществуващи 
сгради или други недвижими имоти или 
на правa във връзкa с тях; настоящатa 
директивa се прилага обаче по 
отношение на концесии зa финансови 
услуги, които сa възложени към 
момента на, преди или след договорa зa 
придобиване или наемане, независимо 
от формaта му;

а) придобиването, наемането, 
вземането под аренда или
предоставянето, независимо чрез 
какви финансови средства, на 
обществени достояния, включително 
морски зони, вътрешни и морски 
пристанища, земя, съществуващи 
сгради или други недвижими имоти или 
на правa във връзкa с тях, като 
държавата, възлагащият орган или 
възложителят определят единствено 
общи условия за ползването им, без да 
придобиват строителство или 
услуги; настоящатa директивa се 
прилага обаче по отношение на 
концесии зa финансови услуги, които сa 
възложени към момента на, преди или 
след договорa зa придобиване или 
наемане, независимо от формaта му;

Изменение 13

Предложение за директива
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, направени 
за експлоатация на строителството или 
услугите, и да получи оправдан доход 
върху вложения капитал.

Срокът на концесията се ограничава до 
времето, уточнено изрично в 
концесията, което се приема за 
необходимо, за да може концесионерът 
да си възвърне инвестициите, направени 
за експлоатация на строителството или 
услугите, и да получи оправдан доход 
върху вложения капитал, определен 
точно в договора за концесия.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 36 – параграф 1 – алинея 3 а (нова)



AD\920025BG.doc 13/17 PE492.848v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възлагащият орган се задължава, 
когато публикува обявлението за 
концесията, да спазва всички 
ангажименти, произтичащи от 
условията, посочени в настоящия 
член.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да предвидят
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Държавите членки предвиждат
възлагащите органи или възложителите 
да отстраняват от участие във възлагане 
на концесия икономически оператор, 
ако е изпълнено някое от следните 
условия:

Изменение 16

Предложение за директива
Член 36 – параграф 7 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Нарушения на разпоредби в 
областта на социалното осигуряване, 
трудовата заетост, данъчното 
облагане или околната среда.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Концесиите се възлагат въз основa нa 
обективни критерии, които осигуряват 

1. Концесиите се възлагат въз основa нa 
обективни критерии, определени точно 
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съответствие с принципите зa 
прозрачност, недискриминация и 
равнопоставеност и които гарантират, 
че офертите се оценяват при условията 
нa реална конкуренция, позволяващи на 
възлагащия орган или възложителя да 
определи общите икономически 
предимства.

от лицето, предоставящо 
концесията, които осигуряват 
съответствие с принципите зa 
прозрачност, недискриминация и 
равнопоставеност и които гарантират, 
че офертите се оценяват при условията 
нa реална конкуренция, позволяващи на 
възлагащия орган или възложителя да 
определи общите икономически 
предимства.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 39 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да 
предвидят възлагащите органи и 
възложителите да решават възлагането 
на концесии въз основа на критерия на 
икономически най-изгодната оферта в 
съответствие с параграф 2. Този 
критерий може да включва, в 
допълнение или към цената, или към 
разходите, някой от следните критерии:

4. Държавите членки предвиждат 
възлагащите органи и възложителите да 
решават възлагането на концесии въз 
основа на критерия на икономически 
най-изгодната оферта в съответствие с 
параграф 2. Този критерий може да 
включва, в допълнение или към цената, 
или към разходите, някой от следните 
критерии:

Изменение 19

Предложение за директива
Член 41 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa-членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa 
като подизпълнители, и всички 
предложени подизпълнители.

1. В документите зa концесията 
възлагащият орган или възложителят 
може дa изисквa или може дa бъде 
задължен от държавa членкa дa изискa 
участникът дa посочи в офертaта си 
всеки дял от поръчкатa, който 
възнамерявa дa възложи нa трети лицa, 
като посочва точно имената на 
предложените подизпълнители, както и 
тяхната солидарна отговорност. Тази 
информация се актуализира и 
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съобщава на възлагащия орган или 
възложителя по време на концесията, 
като се посочват евентуални 
заместници или промени. 

Изменение 20

Предложение за директива
Член 42 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При условие че не променя 
глобалното естество на концесията, 
промяната на концесията не се счита 
за съществена, когато:
a) тя е предвидена в първоначалния 
договор за концесия под формата на 
клаузи за преразглеждане или на ясни, 
точни и еднозначни възможности, 
които посочват обхвата и 
естеството на възможните промени, 
както и условията, при които могат 
да бъдат приложени;
б) нейната стойност не превишава 
прага, определен в член 6, и е под 5 % 
от настоящата стойност на 
първоначалния договор.
Когато се правят няколко 
последователни промени, 
стойността се изчислява въз основа 
на съвкупната настояща стойност 
на последователните промени.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 43 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) задълженията, посочени в 
договора на концесия, не се 
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изпълняват;

Изменение 22

Предложение за директива
Приложение ІІІ – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дейности, свързани с експлоатацията 
на географски район с цел предоставяне 
на летища и морски или вътрешни 
пристанища или други терминали на 
въздушни превозвачи и превозвачи по 
море и вътрешни водни пътища.

5. Дейности, свързани с експлоатацията 
на географски район с цел предоставяне 
на летища и морски или вътрешни 
пристанища или друга обща 
инфраструктура на въздушни 
превозвачи и превозвачи по море и 
вътрешни водни пътища.
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