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МОРСКИ ТРАНСПОРТ: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД

Нормите на ЕС относно морския транспорт са съсредоточени основно върху
прилагането на принципа на свободно движение на услуги и правилното прилагане
на правилата на конкуренцията, като същевременно се гарантира високо равнище на
безопасност, добри условия на труд и екологични стандарти.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ

Член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) е правното основание, допълнено от общите разпоредби на Договора относно
конкуренцията и свободното предоставяне на услуги (3.1.4). Целта е прилагане
на принципа на свободно предоставяне на услуги в морския транспорт на Съюза
и гарантиране на спазването на правилата на конкуренцията. Морският транспорт
представлява също така основополагаща част от интегрираната морска политика (ИМП,
5.3.8). Политиката на Съюза за морска безопасност се разглежда в отделна глава (5.6.11).

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Общ подход
Морският транспорт беше предмет на меморандум на Комисията от 1985 г., озаглавен
„Към единна транспортна политика — морски транспорт“, и на съобщение от 1996
г., озаглавено „По пътя към нова стратегия за морски транспорт“. Зелената книга на
Комисията относно морските пристанища и морската инфраструктура (COM(1997)0678)
съдържаше преглед на отрасъла и разглеждаше подробно проблемите, свързани с
пристанищните такси и организацията на пазара, включително интегрирането на
пристанищата в трансевропейските транспортни мрежи (TEN-Т).
През януари 2009 г. Комисията представи Съобщение относно стратегически цели
и препоръки за политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г.
(COM(2009)0008). Беше определен широк спектър от неизбежни предизвикателства:
— морския транспорт на ЕС в контекста на глобализираните пазари и повишената

конкуренция;

— човешки ресурси, мореплавателни умения и морски практически опит: възможните
стратегически мерки, които могат да бъдат предприети, включват по-специално
повишаването на привлекателността на морските професии, подобряването
на обучението на моряците, насърчаването на перспективите за кариера през целия
живот в морските сектори, както и подобряване на имиджа на корабоплаването;

— дългосрочната цел за морски транспорт с „нулеви отпадъци, нулеви емисии“,
за подобряване на морската безопасност и за предотвратяване на тероризма и
пиратството;
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/HIS/?uri=COM%3A1997%3A0678%3AFIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52009DC0008


Справочник за Европейския съюз - 2017 2

— използването на пълния потенциал на морския транспорт на къси разстояния,
например чрез създаване на „Европейско пространство за морски транспорт без
бариери“, цялостно изпълнение на проектите за морски магистрали или за свързване
на пристанищата с вътрешността;

— научни изследвания и иновации в областта на морското дело: насърчаване на
иновациите и технологичната научноизследователска и развойна дейност, за да се
подобри енергийната ефективност на корабите, да се намали въздействието им върху
околната среда и да се подобри качеството на живота в морето.

Б. Достъп до пазара
Първият законодателен морски пакет е от 22 декември 1986 г. и се състои от
следните регламенти: Регламент (ЕИО) № 4055/86, който премахна съществуващите
ограничения за корабособствениците от Европейския съюз, Регламент (ЕИО) № 4057/86,
който разглежда практиката на нелоялно ценообразуване в морския транспорт, и
Регламент (ЕИО) № 4056/86, който позволява на Общността да противодейства на
„протекционистки“ мерки от страна на трети държави.
През 1992 г. Съветът прие втория морски пакет от мерки за постепенно либерализиране
на националния каботаж (достъп за превозвачи, които нямат седалище в дадена държава
членка, до пазара на морски превози между пристанищата на тази държава членка) и по-
специално Регламент (ЕИО) № 3577/92 от 7 декември 1992 г.
В. Регулиране на конкуренцията
Регламент (ЕИО) № 4056/86 беше отменен с Регламент (ЕО) № 1419/2006, с който беше
разширено приложното поле, за да се включва и каботажът и международните трампови
услуги.
На 1 юли 2008 г. Комисията прие насоки относно прилагането на член 81 от Договора за
ЕО (впоследствие заменен от член 101 от ДФЕС) по отношение на морските транспортни
услуги. През септември 2013 г. Комисията реши да не разшири обхвата на насоките,
така че да включват и картелите в морския транспорт, тъй като счете, че е достигната
тяхната цел да се промени режимът при прилагането на правилата за конкуренцията
в морския сектор. В областта на държавните помощи, още през 1997 г. Комисията
прие правна рамка, позволяваща на държавите членки да прилагат схеми за държавна
помощ за морския транспорт. През 2004 г. Комисията потвърди тази рамка под формата
на преработени насоки за държавната помощ за морския транспорт (Съобщение на
Комисията C(2004)0043). Съобщението изяснява какви субсидии, по-специално с цел
насърчаване на вписването на кораби в регистрите на държавите членки или връщането
им под техен флаг, са съвместими с Договора.
Отварянето за конкуренция на пазара на пристанищни услуги, обаче, все още предстои
да бъде постигнато. През февруари 2001 г. Комисията представи съобщение относно
подобряването на качеството на услугите в морските пристанища (COM(2001)0035),
придружено от предложение за директива относно достъпа до пазара на пристанищни
услуги (т.нар. „първи пакет за пристанищата“). След почти три години, чрез помирителна
процедура беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, но Европейският
парламент отхвърли споразумението на 20 ноември 2003 г. Впоследствие Комисията
предприе нов опит за решаване на въпроса и представи на 13 октомври 2004 г.
ново предложение (COM(2004)0654), което също така беше отхвърлено от ЕП на 18
януари 2006 г. — този път на първо четене. На 23 май 2013 г. Европейската комисия
представи нов пакет от мерки за либерализиране на пристанищните услуги: съобщение,
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озаглавено „Пристанищата: двигател на растежа“ (COM(2013)0295) и предложение
за регламент за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и
финансова прозрачност на пристанищата (COM(2013)0296). На 15 февруари 2017 г.
беше приет Регламент (ЕС) № 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета. Тази
нова стратегия на ЕС е част от преработените насоки за TEN-T (5.8.1) и обхваща 319
големи морски пристанища. Целта е да се осигурят еднакви условия на конкуренция в
сектора, да се защитят пристанищните оператори срещу несигурността и да се създаде по-
благоприятна среда за ефикасни публични и частни инвестиции. Регламентът определя
условията, съгласно които се прилага свободата на предоставяне на пристанищни услуги,
например типа минимални изисквания, които могат да бъдат налагани за целите на
безопасността или околната среда, обстоятелствата, при които броят на операторите може
да бъде ограничен и процедурата за подбор на оператори в тези случаи. Той въвежда
общи правила относно прозрачността на публичното финансиране и на таксуването
при ползването на пристанищна инфраструктура и пристанищни услуги, по-специално
като се гарантира, че се провежда консултация с ползвателите на пристанището. Той
въвежда във всяка държава членка нов механизъм за разглеждане на жалби и спорове
между заинтересованите страни в пристанищата. И накрая в него се изисква от всички
доставчици на пристанищни услуги да предоставят на служителите подходящо обучение.
Социалните разпоредби, които уреждат трудовите правоотношения в пристанищата,
са в процес на обсъждане в Комитета за социален диалог за пристанищата, който
беше създаден през 2013 г. и в който участват пристанищните органи, операторите на
терминали, докерите и другите пристанищни работници.
Г. Условия на труд
Директива 1999/63/EО от 21 юни 1999 г. се основава на споразумението между
Асоциацията на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската
федерацията на транспортните работници (ETF). Тя засяга продължителността на
работното време на моряците на борда на кораби, които плават под флага на държава —
членка на ЕС, докато Директива 1999/95/ЕО от 13 декември 1999 г. регулира изпълнението
на тези разпоредби на борда на кораби, които посещават пристанища на Общността.
Международната организация на труда (МОТ) прие на 23 февруари 2006 г. Морската
трудова конвенция (МТК), като по този начин създаде единен, автономен инструмент,
включващ всички актуални норми по отношение на морския труд: правото на моряците
на сигурно и безопасно работно място съобразно действащите норми за безопасност;
подходящи условия на заетост и условия на живот; защита на здравето; медицински
грижи и социална закрила. Директива 2009/13/ЕО за изменение на Директива 1999/63/ЕО
въвежда споразумението за МТК.
Директива 2012/35/ЕС от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО
относно минималното ниво на обучение на морските лица посочва, че обучението и
сертифицирането на моряците се регулира от Конвенцията на Международната морска
организация (ММО) за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на
моряците. Тя е приета през 1978 г. и влиза в сила през 1984 г., но е значително изменена
през 1995 г. и отново през 2010 г.
Директива 2013/38/ЕС от 12 август 2013 г. за изменение на Директива 2009/16/ЕО
относно държавния пристанищен контрол привежда текста в по-тясно съответствие
с горепосочената МТК от 2006 г. Изменената директива прави също така препратка
към: i) Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи
на корабите (AFS, 2001 г.) и ii) Международната конвенция относно гражданската
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отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво (Конвенцията за
корабното гориво, 2001 г.).
Директива 2013/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г.
относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане
на Морската трудова конвенция от 2006 г. въведе сключеното между ECSA и ETF
споразумение относно МТК от 2006 г.
И накрая, Директива 2015/1794/ЕС от 6 октомври 2015 г. изменя текста на пет директиви
(2008/94/ЕО, 2009/38/ЕО, 2002/14/ЕО, 98/59/ЕО и 2001/23/ЕО) относно информирането
и консултирането на работниците, работническите съвети, колективните уволнения,
трансфера на предприятия и неплатежоспособността на работодателя, така че работещите
в морето да бъдат включени от всички държави членки в приложното поле на тези
директиви.
Д. Стандарти за опазване на околната среда при морския транспорт
През последните години бяха приети множество мерки с оглед опазване на морската
среда. Информацията трябва да включва, по-конкретно:
— Директива 2000/59/EО от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни

съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари,
с която се установява като задължително изхвърлянето на петрол, петролни смеси,
корабни отпадъци и остатъци от товари в пристанищата в Европейския съюз и се
предвижда механизъм за контрол, който е необходим за изпълнението му;

— Регламент (EО) № 782/2003 от 14 април 2003 г. относно забраната за използване на
органокалаени съединения на корабите. Тези съединения се използваха предимно
като покритие за предотвратяване на обрастването на корпусите на корабите с морски
организми, но причиняват сериозни вреди на околната среда. Регламентът прилага
приетата от ММО на 5 октомври 2001 г. конвенция AFS.

— Директива 2005/35/EО от 7 септември 2005 г. относно замърсяване от кораби и
налагане на санкции при нарушения. Тя съдържа точни дефиниции на нарушенията,
както и разпоредби за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции —
наказателни или административни, при нарушаване на правилата. Тя е изменена с
Директива 2009/123/ЕО от 21 октомври 2009 г., така че да гарантира, че лицата,
отговорни за изхвърлянето на замърсяващи вещества, са обект на подходящи
санкции, включително наказателни санкции (дори при не толкова тежки случаи);

— Директива 2012/33/ЕС от 21 ноември 2012 г. („Директивата за съдържанието на
сяра“) предвижда, че товарните плавателни съдове, плаващи в морските територии
на държавите членки, вече няма да могат да използват горива със съдържание на сяра
повече от 0,1 % относителен тегловен дял на сярата, считано от 1 януари 2015 г. Тези
води са класифицирани като зона за контрол на емисиите на серни оксиди (SECA)
в съответствие с приложение VI към Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби (MARPOL). Вж. също Директива 2016/802/ЕС от 11 май
2016 г. относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива.

РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В своята резолюция от 12 април 2005 г. относно морския транспорт на къси разстояния
Европейският парламент призова за по-активно насърчаване на морския транспорт на
къси разстояния, за намаляване на административните процедури, за изграждане на
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висококачествени коридори между държавите членки и за приоритетно третиране на
инвестициите в инфраструктура за подобряване на достъпа до пристанищата.
В своята резолюция от 5 май 2010 г. относно стратегически цели и препоръки за
политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2018 г. Европейският парламент
принципно подкрепи политиката на Комисията. Той също така призова за: по-нататъшни
действия срещу злоупотребите с „удобни флагове“, нови правила относно държавната
помощ и насоки за пристанищата, отчитане в по-голяма степен на морските маршрути в
TEN-Т (по-специално посредством морските магистрали), подобряване на устойчивостта
на морския транспорт чрез намаляване на емисиите от корабите и развиване на
европейска политика за морски транспорт в общото морско пространство.
На 15 декември 2011 г. Парламентът прие резолюция относно „Пътна карта за
постигането на Единно европейско транспортно пространство“ в отговор на Бялата книга
на Комисията от 2011 г. Що се отнася до морския транспорт, Парламентът поиска:
— представяне до 2013 г. на предложение относно т.нар. „Син пояс“ (вж.:

COM(2013)0510 от 8 юли 2013 г.);

— въвеждане на европейска политика за морско корабоплаване на къси и средни
разстояния; и

— разпределяне на най-малко 15% от финансирането за TEN-Т за проекти, които
подобряват устойчивите и мултимодални връзки между морските пристанища,
вътрешните пристанища и мултимодалните платформи.

На 2 юли 2013 г. Парламентът предприе последващи действия чрез резолюция
относно „Син растеж“, в която е представена пътната карта на Парламента за по-
нататъшен напредък и се търсят нови импулси за интегрирана морска политика
(ИМП). Парламентът препоръча установяването на морско пространствено планиране,
повишаване на качеството на инфраструктурата и създаване на достъп до професионални
умения. Важното е, че Парламентът също така отново подчерта изключителното значение
на морските умения и заетост, морските научни изследвания и иновации, и дела на ЕС в
корабоплаването и корабостроенето.
На 28 април 2015 г. Парламентът прие законодателна резолюция, с която одобри без
изменения позицията на Съвета на първо четене, с оглед на приемането на Регламент
(ЕС) 2015/757 от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на
емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива
2009/16/ЕО.
Christina Ratcliff
06/2017
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