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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „I/A“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: КОРЕПЕР/СЪВЕТА
Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

отговорността на предприятията, извършващи превоз на пътници по море или 
по вътрешен воден път, в случай на злополука [трето четене]
— Приемане на законодателния акт (ЗА+И)
Изявления на португалската и италианската делегации

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОРТУГАЛИЯ

Португалия изразява сериозни опасения във връзка с бъдещето прилагане, към корабите от 

клас Б, на регламента относно отговорността на предприятията, извършващи превоз на

пътници по море или по вътрешен воден път, в случай на злополука. По наше мнение, това 

прилагане ще доведе до сериозни последици за превоза на пътници по море, като по-

специално засегне превоза между острови, което може да доведе до значително намаление на 

мобилността на хората. Португалия се надява, че ако такива последици бъдат потвърдени, 

Европейската комисия незабавно ще приеме мерки, прекратяващи разширяването на 

приложното поле на регламента.
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИТАЛИАНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ

Италия поздравява Комисията за извършената от нея значителна работа по синтез и 

посредничество, позволила постигането на компромис по текста на горепосочения 

регламент.

Приемането на пакета от мерки в областта на морската безопасност е важен крайъгълен 

камък по пътя към подобряване на последната: по тази причина Италия променя досегашната 

си позиция и изразява съгласие за приемането на регламента относно отговорността на 

превозвачите, който понастоящем включва както принципа, че законодателството подлежи 

на адаптиране преди прилагането на регламента към корабите от клас Б, така и принципа, че 

е необходимо извършването на внимателна оценка на въздействието, която да позволи 

евентуалното разширяване на приложното поле на регламента да бъде адаптирано спрямо 

транспортните връзки, осъществявани от кораби от клас В и Г.

В контекста на окончателното приемане на законодателния акт следва също така да се 

подчертае, че Италия подкрепя принципа, залегнал в член 5 от въпросния регламент, който 

принцип гарантира правото на държавите-членки да продължават да се придържат към 

международните права и задължения в тази област, които вече са поели.


