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ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

приета на първо четене на 15 май 2020 г. 

с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/352 с цел да се позволи на 

управителния орган на пристанището или на компетентния орган гъвкавост по 
отношение на събирането на такси за ползване на пристанищната 

инфраструктура в контекста на избухването на COVID-19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура1,

1 Позиция на Европейския парламент от 15 май 2020 г.
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като имат предвид, че:

(1) Избухването на COVID-19 оказва сериозно отрицателно въздействие върху 

сектора на морския транспорт. Сериозните последици за услугите в областта на 

морския транспорт и ползването на пристанищната инфраструктура се 

проявяват  повсеместно от началото на март 2020 г. и вероятно ще продължат 

през цялата 2020 г. Освобождаване от плащане, спиране, намаляване или 

отсрочване на плащането на таксите за ползване на пристанищната 

инфраструктура биха могли да допринесат за финансовата устойчивост на 

операторите на кораби в тези извънредни обстоятелства. 

(2) С Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета1 от държавите 

членки се изисква да гарантират, че се събират такси за ползване на 

пристанищната инфраструктура. Регламент (ЕС) 2017/352 не предвижда нито 

едно изключение от задължението за събиране на такси. 

1 Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 
2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи 
правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ L 57, 3.3.2017 г., 
стр. 1).
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(3) Предвид сериозността на последиците от избухването на COVID-19 е уместно да 

се позволи ▌на управителния орган на пристанището или на компетентния орган 

▌да вземат решение за освобождаване от плащане, за спиране, за намаляване 

или за отсрочване на плащането на таксите за ползване на пристанищната 

инфраструктура, дължими за периода от 1 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. 

Въпреки това, настоящият регламент следва да не пречи на 

пристанищната организация на държавите членки. Следователно, 

държавите членки следва да могат да запазят правомощието да уреждат 

приемането на такива решения от управителния орган на пристанището 

или от компетентния орган. Освобождаването от плащане, спирането, 

намаляването или отсрочването на плащането на таксите за ползване на 

пристанищната инфраструктура следва да се предоставят по прозрачен, 

обективен и недискриминационен начин ▌.

(4) Предвид неотложността също така е целесъобразно на управителния орган на 

пристанището или на компетентния орган да се предостави възможност за 

дерогация от предвиденото в Регламент (ЕС) 2017/352 задължение, да 

информират ползвателите на пристанищната инфраструктура за всички промени 

в естеството или равнището на таксите за ползване на пристанищната 

инфраструктура най-малко два месеца преди тези промени да влязат в сила.
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(5) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно изменение на Регламент 

(ЕС) 2017/352, в отговор на неотложната ситуация, възникнала вследствие на 

избухването на COVID-19, не може да бъде постигната в достатъчна степен от 

държавите членки, а поради обхвата или последиците от действието може да 

бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приема 

мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора 

за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, 

уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за 

постигането на тази цел.

(6) Предвид неотложността, породена от извънредните обстоятелства във връзка с 

избухването на COVID-19, която дава основание за предложените мерки, и по-

специално с оглед на бързото приемане на необходимите мерки, така че да се 

допринесе за финансовата устойчивост на операторите на кораби, се смята за 

уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 

от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския 

съюз, приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския 

съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.
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(7) Непредвидимото и внезапно избухване на COVID-19, както и законодателните 

процедури, необходими за приемането на подходящи мерки, направиха 

невъзможно навременното приемане на тези мерки. Поради това разпоредбите 

на настоящия регламент следва също така да се прилагат за дължимите такси за 

ползване на пристанищната инфраструктура за определен период преди 

влизането му в сила. Предвид естеството на тези разпоредби, подобен подход не 

води до нарушение на оправданите правни очаквания на засегнатите лица.

(8) Поради това Регламент (ЕС) 2017/352 следва да бъде съответно изменен.

(9) Настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност в деня след 

публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
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Член 1

В член 21 от Регламент (ЕС) 2017/352 се добавя следният параграф: 

„3. Въпреки предвиденото в член 13, параграфи 1, 3 и 4, ▌управителният орган на 

пристанището или компетентният орган може да вземе решение да освободи 

от плащане, да спре, да намали или да отсрочи плащането на такси за ползване 

на пристанищната инфраструктура, дължими за периода от 1 март 2020 г. до 31 

октомври 2020 г. Държавите членки могат да решат, че с такива решения 

трябва да се спазват изискванията, установени за тази цел в 

националното право. Освобождаването от плащане, спирането, намаляването 

или отсрочването на плащането на таксите за ползване на пристанищната 

инфраструктура се предоставя по прозрачен, обективен и недискриминационен 

начин ▌. 

Управителният орган на пристанището или компетентният орган гарантира, че 

ползвателите на пристанището и техните представители или сдружения са 

информирани съответно. Срокът от два месеца, посочен в член 13, параграф 5, 

не се прилага.“
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Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки.

Съставено в ... 

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател


