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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Вътрешният воден транспорт (ВВТ) е въпрос от европейско значение по своето 

естество, тъй като по-голямата част от вътрешните водни пътища представляват 

трансгранични транспортни пътища. 

Секторът на ВВТ следва да получи подкрепа с оглед на отпечатъка върху околната 

среда, прехвърлянето на товарите от сухопътния към водния транспорт, както и на 

запазването и създаването на работни места. 

Най-важният въпрос, свързан с ВВТ, е цялостната безопасност на членовете на 

екипажи и капитаните на плавателни съдове, които упражняват тази професия, както и 

на пътниците, плавателните съдове, стоките и околната среда. Важно е и осигуряването 

на безопасността на хората, стоките и околната среда в непосредствена близост до 

плавателния съд по вътрешните водни пътища, тъй като те могат да бъдат отрицателно 

засегнати при инциденти или неправилна експлоатация. 

Спазването на съответните стандарти е от изключително значение за гарантирането на 

безопасността. То от своя страна гарантира, че работещите в този сектор прилагат 

необходимите мерки по отговорен начин. 

Професионалното обучение е компетентност на държавите членки, но секторът на ВВТ 

се нуждае от съпоставими стандарти, за да се гарантира безопасността на всички 

вътрешни водни пътища, особено като се има предвид, че работата в този сектор се 

извършва в ситуации на мобилност. 

Мобилността на работниците дава възможност на капитаните на плавателни съдове и 

членовете на екипажи да работят в различни държави членки. За да се гарантира 

мобилността, е необходимо да се признават квалификациите. 

Признаването на професионалната квалификация е възможно само ако 

компетентностите са съпоставими и са преминали оценка и одобрение. В противен 

случай членовете на екипажи и капитаните на плавателни съдове биха могли да 

получат всякакво свидетелство от държава членка с по-ниски стандарти. „Пазаруването 

на свидетелства“ трябва да се избягва, тъй като то може да създаде условия за 

злоупотреба, а получаването на най-евтините и леснодостъпни свидетелства може да 

доведе до понижаване на стандартите. 

За да се гарантира безопасността на водните пътища, валидността на необходимите 

квалификации следва да бъде съпоставима за всички участници в сектора. Това 

означава, че дерогациите следва да се избягват във възможно най-голяма степен. 

За да се гарантира мобилността на членовете на екипажи и на капитаните на 

плавателни съдове, също така е необходимо стандартите да бъдат приложими за всички 

държави членки и да включват водните пътища, които не са свързани с плавателната 

мрежа на друга държава членка. В противен случай свидетелствата на членовете на 

екипажи и капитаните на плавателни съдове от изолирани държави членки и водни 

пътища, които не са свързани с плавателната мрежа на други държави членки, няма да 

бъдат признати съгласно настоящата директива, а засегнатите членове на екипажи и 
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капитани на плавателни съдове ще бъдат изключени от възможността за мобилност. С 

други думи, това ще бъде в противоречие с принципа за равни възможности и с 

разпоредбите на директивата. 

За да се осигури прилагането на най-високи стандарти за безопасност, е необходимо да 

се определят участъците от водните пътища със специфични рискове. Това може да се 

осъществи при спазване на принципите на отговорност от държавите членки, на чиито 

територии се намират участъците със специфични рискове. За да се избегне невярното 

определяне на такива участъци (обявяване на цяла река/канал за участък със 

специфичен риск), Комисията следва да предостави на държавите членки критерии, по 

които да обявяват участъците със специфични рискове. 

Държавите членки са тези, които отговарят за професионалното обучение. Въпреки 

това определянето на минимални стандарти не е достатъчно, тъй като често е 

равнозначно на ниски стандарти. Секторът на ВВТ е относително сигурен, тъй като 

съществуват високи стандарти за професионална квалификация, разработвани с 

помощта на речните комисии в продължение на дълги години и на базата на солиден 

опит. От голямо значение е Европейският комитет за изготвяне на стандарти за 

вътрешното корабоплаване (CESNI) да разработи и въведе общи стандарти за 

професионално обучение в сътрудничество с експерти от държавите членки, речните 

комисии и социални партньори. 

Понижаването на стандартите няма да увеличи привлекателността на професията; 

напротив, тя би станала по-привлекателна, ако членовете на екипажи имат 

възможността да се превърнат в добре обучени и квалифицирани специалисти, 

необходими и търсени за работа и за поддържането на безопасността в сектора. 

Признаването на вече съществуващи свидетелства е една от първите стъпки в тази 

посока. Това обаче следва да се осъществи без понижаване на стандартите, „пазаруване 

на свидетелства“, „купени свидетелства“ и измама. С цел да се гарантира изпълнението 

на стандартите за професионална квалификация, е важно не само капитаните на 

плавателни съдове, но и членовете на екипажи да преминават практически изпит, за да 

докажат компетентността си. В някои случаи би било полезно въвеждането на устни 

изпити, например при използването на радиовръзка и за обяснение на практически 

казуси. За процеса на обучение е важно не само да се посещават програми за обучение 

за получаване на квалификация, но е необходимо компетентността да се докаже 

посредством оценка/изпит, тъй като само плавателният стаж не е достатъчен, ако 

членовете на екипажи не извършват задачи, свързани с обслужването на плавателен съд 

по вътрешните водни пътища. 

Работниците на морски плавателни съдове следва да могат по-лесно да преминават към 

сектора на ВВТ, но не при понижени стандарти. Това означава, че предишната 

професия трябва да има връзка с обслужването на морски плавателен съд. Секторът 

следва да бъде отворен и за работници от други професии, но без да се заобикаля 

обичайното професионално обучение в сектора на ВВТ. 

Тренажорите, използвани за обучение, трябва да бъдат идентични с тези по време на 

изпит. В противен случай съществува опасност от подкопаване на стандартите. 

С цел гарантиране на стандартите за безопасност и професионално обучение е важно 
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държавите членки да разполагат с механизъм за сигнализиране/подаване на оплаквания 

във връзка с професионални свидетелства, в случай че има съмнение за тяхната 

истинност. Тези оплаквания следва да бъдат събирани от Комисията, за да може тя да 

предприема мерки срещу злоупотреби, както и да извършва оценка на системата като 

цяло. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и 

туризъм да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a) Препоръката на Европейския 

парламент и на Съвета за създаване 

на Европейска квалификационна 

рамка за обучение през целия живот1a 

определя понятията „квалификация“, 

„компетентност“ и „умения“ на 

равнището на Съюза. Във всяко ново 

законодателство за определяне на 

стандарти за квалификация тези 

понятия следва да се използват така, 

както са определени в тази 

препоръка. 

 ______________ 

 1аПрепоръка на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 април 

2008 г. за създаване на Европейска 

квалификационна рамка за обучение 

през целия живот (OВ C 111, 6.5.2008 

г., стр. 1). 

Обосновка 

Европейската квалификационна рамка се превърна в основен стандарт и референтен 

документ. Новото законодателство, което използва терминология, отнасяща се до 

квалификациите, като компетентности, квалификации, умения, следва да се основава 

на съществуващите определения в рамката за по-добро регулиране. 
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Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) За да се улесни мобилността, да 

се гарантира безопасността на 

корабоплаването и опазването на 

човешкия живот, за членовете на 

палубната команда, лицата, отговорни 

за извънредните ситуации на борда на 

пътническите кораби, и лицата, 

занимаващи се със зареждането на 

плавателните съдове, задвижвани с 

втечнен природен газ, е от съществено 

значение да разполагат със 

свидетелства, доказващи тяхната 

квалификация. За да се гарантира 

ефективно правоприлагане, те следва да 

носят такива свидетелства при 

упражняването на професията си. 

(5) За да се улесни мобилността и да 

се гарантира безопасността на 

корабоплаването и опазването на 

човешкия живот и околната среда, за 

членовете на палубната команда, 

независимо дали на пътническите 

плавателни съдове, или на 

бункеровчиците, особено лицата, 

отговорни за извънредните ситуации на 

борда на пътническите кораби, и лицата, 

занимаващи се със зареждането на 

плавателните съдове, е от съществено 

значение да разполагат със 

свидетелства, доказващи тяхната 

квалификация. Освен това 

освидетелстваните квалификации ще 

подобрят възможностите на пазара 

на труда и признаването на 

квалификациите. За да се гарантира 

ефективно правоприлагане, те следва да 

носят такива свидетелства при 

упражняването на професията си. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) От съображения, свързани с 

ефективността на разходите, 

притежаването на европейски 

свидетелства за квалификация не следва 

да бъде задължително за националните 

вътрешни водни пътища, които не са 

свързани с плавателната мрежа на друга 

държава членка. 

(8) С цел гарантиране на 

безопасността на корабоплаването, 
ефективността на разходите на 

трудовата мобилност и нейната 

пропорционалност, държавите 

членки могат да изберат да направят 

притежаването на европейски 

свидетелства за квалификация 

задължително за националните 



 

AD\1106759BG.docx 7/31 PE585.569v03-00 

 BG 

вътрешни водни пътища, които не са 

свързани с плавателната мрежа на друга 

държава членка. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С цел да се допринесе за 

мобилността на лицата, участващи в 

обслужването на плавателни съдове в 

рамките на Съюза, и като се има 

предвид, че всички свидетелства за 

квалификация, моряшки служебни 

книжки и корабни дневници, издадени в 

съответствие с настоящата директива, 

следва да отговарят на минималните 

стандарти, държавите членки следва да 

признават професионални 

квалификации, освидетелствани в 

съответствие с настоящата директива. 

От това следва, че притежателите на 

такива квалификации следва да могат да 

упражняват професията си по всички 

вътрешни водни пътища на Съюза. 

(9) С цел да се допринесе за 

мобилността на лицата, участващи в 

обслужването на плавателни съдове в 

рамките на Съюза, и като се има 

предвид, че всички свидетелства за 

квалификация, моряшки служебни 

книжки и корабни дневници, издадени в 

съответствие с настоящата директива, 

следва да отговарят на изискваните 

стандарти, държавите членки следва да 

признават професионални 

квалификации, освидетелствани в 

съответствие с настоящата директива. 

От това следва, че притежателите на 

такива квалификации следва да могат да 

упражняват професията си по всички 

вътрешни водни пътища на Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) С оглед на установяването на 

сътрудничество между Съюза и CCNR 

от 2003 г. насам, което доведе до 

създаването на Европейски комитет за 

изготвяне на стандарти за вътрешното 

корабоплаване (CESNI), международна 

организация, създадена под егидата на 

CCNR, както и с цел рационализиране 

на правните рамки, уреждащи 

професионалните квалификации в 

Европа, свидетелствата за 

(10) С оглед на установяването на 

сътрудничество между Съюза и CCNR 

от 2003 г. насам, което доведе до 

създаването на Европейски комитет за 

изготвяне на стандарти за вътрешното 

корабоплаване (CESNI), международна 

организация, състояща се от 

представители на държавите членки, 

на речните комисии и социалните 

партньори и създадена под егидата на 

CCNR, както и с цел рационализиране 
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квалификация, моряшките служебни 

книжки и корабните дневници, издадени 

в съответствие с Регламента за 

персонала на плавателните съдове по 

река Рейн по силата на Ревизираната 

конвенция за корабоплаване по река 

Рейн, в които се определят изисквания, 

идентични с тези на настоящата 

директива, следва да бъдат валидни за 

всички вътрешни водни пътища на 

Съюза. Подобни документи, издадени 

от трети държави, следва да бъдат 

признати в Съюза при условия на 

реципрочност. С цел по-нататъшно 

премахване на пречките пред трудовата 

мобилност и допълнително 

рационализиране на правните рамки, 

уреждащи професионалните 

квалификации в Европа, всяко 

свидетелство за квалификация, моряшка 

служебна книжка или корабен дневник, 

издадени от трета държава въз основа на 

изисквания, идентични с предвидените в 

настоящата директива, също могат да 

бъдат признати за всички водни пътища 

на Съюза след извършване на оценка от 

страна на Комисията и след признаване 

от тази трета държава на документите, 

издадени в съответствие с настоящата 

директива. 

на правните рамки, уреждащи 

професионалните квалификации в 

Европа, свидетелствата за 

квалификация, моряшките служебни 

книжки и корабните дневници, издадени 

в съответствие с Регламента за 

персонала на плавателните съдове по 

река Рейн по силата на Ревизираната 

конвенция за корабоплаване по река 

Рейн, в които се определят изисквания, 

идентични с тези на настоящата 

директива, следва да бъдат валидни за 

всички вътрешни водни пътища на 

Съюза. Вследствие на това CESNI 

следва да разработи проект за 

стандарти, приложими за всички 

области, за които Комисията има 

правомощия да приема делегирани 

актове, с изключение на участъците 

от плавателните водни пътища, за 

които държавите членки считат, че 

съществуват специфични рискове. 
Подобни документи, издадени от трети 

държави, следва да бъдат признати в 

Съюза при условия на реципрочност. С 

цел по-нататъшно премахване на 

пречките пред трудовата мобилност и 

допълнително рационализиране на 

правните рамки, уреждащи 

професионалните квалификации в 

Европа, всяко свидетелство за 

квалификация, моряшка служебна 

книжка или корабен дневник, издадени 

от трета държава въз основа на 

изисквания, идентични с предвидените в 

настоящата директива, също могат да 

бъдат признати за всички водни пътища 

на Съюза след извършване на оценка от 

страна на Комисията и след признаване 

от тази трета държава на документите, 

издадени в съответствие с настоящата 

директива. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 
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Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Държавите членки следва да 

издават свидетелства за квалификация 

само на лица, притежаващи 

минималните равнища на 

компетентност, минималната възраст, 

минималната здравословна годност и 

плавателен стаж, необходими за 

получаване на специална квалификация. 

(12) Държавите членки следва да 

издават свидетелства за квалификация 

само на лица, притежаващи 

изискваните равнища на 

компетентност, получени вследствие 

на успешно преминато участие в 

одобрена програма за обучение и 

удостоверени посредством оценка, 

както и минималната възраст, 

минималната здравословна годност, 

изискваното образование и обучение, 

както и плавателния стаж, 

необходими за получаване на специална 

квалификация. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 12a) Комисията и държавите 

членки следва да насърчават младите 

хора да се стремят към придобиване 

на професионална квалификация в 

областта на вътрешното 

корабоплаване и да въведат специални 

мерки за подкрепа на дейностите на 

социалните партньори в това 

отношение. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) За да се гарантира взаимното 

признаване на квалификациите, 

свидетелствата за квалификация следва 

да се основават на компетентностите, 

(13) За да се гарантира взаимното 

признаване на квалификациите, 

свидетелствата за квалификация следва 

да се основават на компетентностите, 
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необходими за обслужването на 

плавателните съдове. Държавите членки 

следва да гарантират, че лицата, които 

получават свидетелства за 

квалификация, притежават съответните 

минимални равнища на компетентност, 

проверени чрез подходяща оценка. Тези 

оценки могат да бъдат под формата на 

административен изпит или да бъдат 

част от одобрени програми за обучение, 

провеждани в съответствие с общите 

стандарти, за да се гарантира 

съпоставимо минимално равнище на 

компетентност във всички държави 

членки по отношение на различните 

квалификации. 

необходими за обслужването на 

плавателните съдове. Държавите членки 

следва да гарантират, че лицата, които 

получават свидетелства за 

квалификация, притежават съответните 

изисквани равнища на компетентност, 

проверени чрез подходяща оценка. Тези 

оценки могат да бъдат под формата на 

административен изпит или да бъдат 

част от одобрени програми за обучение, 

които при необходимост могат да 

включват практическа оценка, 

провеждана в съответствие с общите 

стандарти, за да се гарантира 

съпоставимо равнище на компетентност 

във всички държави членки по 

отношение на различните 

квалификации. 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Предвид отговорността по 

отношение на безопасността при 

упражняването на професията на 

капитан на плавателен съд, плаващ с 

помощта на радар, или плавателни 

съдове, съхраняващи втечнен природен 

газ, работещи с кораби, или на 

плавателни съдове, задвижвани с 

втечнен природен газ, се налага 

проверка чрез практически изпити, 

проверяващи дали действително е 

достигнато необходимото равнище на 

компетентност. Подобни практически 

изпити могат да се извършват с 

помощта на одобрени тренажори с оглед 

на по-нататъшното улесняване на 

оценката на компетентностите. 

(14) С оглед на необходимостта да 

се гарантира безопасността при 

упражняването на отговорната 

професия на член на палубна команда, 

капитан на плавателен съд и 

специалист по безопасността на 

пътнически плавателни съдове, 

плаващи с помощта на радар, или 

плавателни съдове, съхраняващи 

втечнен природен газ, работещи с 

кораби, или на плавателни съдове, 

задвижвани с втечнен природен газ, се 

налага проверка чрез практически 

изпити, проверяващи дали действително 

е достигнато необходимото равнище на 

компетентност. Подобни практически 

изпити могат да се извършват с 

помощта на одобрени тренажори с оглед 

на по-нататъшното улесняване на 

оценката на компетентностите. 
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Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Необходимо е одобрение на 

програмите за обучение с цел да се 

провери съответствието на програмите с 

общите минимални изисквания по 

отношение на съдържанието и 

организацията. Това съответствие дава 

възможност за премахване на 

ненужните пречки за навлизане в 

професията, като освобождава тези, 

които вече са придобили необходимите 

умения по време на своето 

професионално обучение, от 

преминаване на ненужен допълнителен 

изпит. Съществуването на одобрените 

програми за обучение може също така 

да улесни навлизането в професията 

„вътрешно корабоплаване“ на 

работници с предишен опит от други 

сектори, тъй като те могат да 

преминават специални програми за 

обучение, отчитащи компетентностите, 

които те вече са придобили. 

(15) Необходимо е одобрение на 

програмите за обучение с цел да се 

провери съответствието на програмите с 

общите необходими изисквания по 

отношение на съдържанието и 

организацията. Това съответствие дава 

възможност за премахването на 

пречките за навлизане в професията, 

като освобождава тези, които вече са 

придобили необходимите умения в 

морска работна среда или умения, 

свързани с упражняването на морски 

професии, по време на своето 

професионално или друго обучение, от 

преминаване на допълнителен изпит. 

Съществуването на одобрените 

програми за обучение може също така 

да улесни навлизането в професията 

„вътрешно корабоплаване“ на 

работници с предишен опит от други 

сектори, тъй като те могат да 

преминават специални програми за 

обучение, отчитащи компетентностите, 

които те вече са придобили. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) С цел по-нататъшно улесняване 

на мобилността за капитаните на 

плавателни съдове, на всички държави 

членки следва да е разрешено, когато 

това е възможно, да оценяват 

необходимата компетентност за 

справяне със специфични рискове за 

корабоплаването за всички участъци на 

вътрешните водни пътища на Съюза, 

(16) С цел по-нататъшно улесняване 

на мобилността за капитаните на 

плавателни съдове, на всички държави 

членки с вътрешни плавателни водни 

пътища следва да е разрешено, когато 

това е възможно, да оценяват 

необходимата компетентност за 

справяне със специфични рискове за 

корабоплаването за участъци на 
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където са идентифицирани подобни 

рискове. 

вътрешните водни пътища на Съюза, 

където са идентифицирани подобни 

рискове. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Плавателният стаж следва да се 

проверява въз основа на данните от 

моряшката служебна книжка, заверени 

от съответната държава членка. За да се 

даде възможност за извършване на 

проверката, държавите членки следва да 

издават моряшки служебни книжки и 

корабни дневници и да гарантират, че те 

съдържат данни за пътуванията на 

плавателните съдове. Здравословната 

годност на даден кандидат следва да се 

удостоверява от одобрен практикуващ 

лекар. 

(17) Плавателният стаж следва да се 

проверява въз основа на данните от 

моряшката служебна книжка, заверени 

от съответната държава членка. За да се 

даде възможност за извършване на 

проверката, държавите членки следва не 

само да издават моряшки служебни 

книжки и корабни дневници и да 

гарантират, че те съдържат данни за 

пътуванията на плавателните съдове, но 

следва и да контролират с други 

средства спазването на плавателния 

стаж. Здравословната годност на даден 

кандидат следва да се удостоверява от 

одобрен практикуващ лекар. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Органите, включително в третите 

държави, издаващи свидетелствата за 

квалификация, моряшките служебни 

книжки и корабните дневници в 

съответствие с правила, идентични с 

тези на настоящата директива, 

обработват лични данни. За целите на 

оценката на директивата, за целите на 

статистиката, за поддържане на 

безопасността, за улесняване на 

корабоплаването и с цел да се улесни 

обменът на информация между 

органите, участващи в изпълнението и 

(20) Органите, включително в третите 

държави, издаващи свидетелствата за 

квалификация, моряшките служебни 

книжки и корабните дневници в 

съответствие с правила, идентични с 

тези на настоящата директива, 

обработват лични данни. За целите на 

оценката на директивата, за целите на 

статистиката, за поддържане на 

безопасността, за улесняване на 

корабоплаването и с цел да се улесни 

обменът на информация между 

органите, участващи в изпълнението и 
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прилагането на настоящата директива, 

тези органи и, когато е приложимо, 

международните организации, които 

определят тези сходни правила, също 

следва да имат достъп до базата данни, 

управлявана от Комисията. Този достъп 

обаче следва да бъде предмет на 

подходящо равнище на защита на 

данните, включително на личните 

данни. 

прилагането на настоящата директива, 

тези органи и когато е необходимо, 

международните организации, които 

определят тези сходни правила, също 

следва да имат достъп до базата данни, 

управлявана от Комисията. Този достъп 

обаче следва да бъде предмет на високо 

равнище на защита на данните, по-

специално на личните данни. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) С цел по-нататъшно намаляване 

на административното натоварване, 

като същевременно се гарантира 

устойчивост на документите срещу 

подправяне, Комисията следва като 

втора стъпка, след приемането на 

настоящата директива, да разгледа 

възможността за въвеждане на 

електронна версия на моряшките 

служебни книжки и корабните 

дневници, както и на електронни 

професионални карти, включващи 

европейски свидетелства за 

квалификация. За да направи това, 

Комисията следва да вземе предвид 

съществуващите технологии в другите 

видове транспорт, по-специално в 

автомобилния транспорт. След 

извършване на оценка на въздействието, 

включително на разходите и ползите и 

на въздействието върху основните 

права, по-специално по отношение на 

защитата на личните данни, Комисията 

следва да внесе, ако е целесъобразно, 

предложение до Европейския парламент 

и Съвета. 

(21) С цел по-нататъшно намаляване 

на административното натоварване, 

като същевременно се гарантира 

устойчивост на документите срещу 

подправяне, Комисията следва да 

разгледа възможността за приемане 
на подходяща правна рамка за 

въвеждане на електронна версия на 

моряшките служебни книжки и 

корабните дневници, както и на 

електронни професионални карти, 

включващи европейски свидетелства за 

квалификация. За да направи това, 

Комисията следва да вземе предвид 

съществуващите технологии в другите 

видове транспорт, по-специално в 

автомобилния транспорт. Тя следва да 

вземе предвид също и възможността 

за използване и достъпността в 

съответствие с Конвенцията на ООН 

за правата на хората с увреждания. 
След извършване на оценка на 

въздействието, включително на 

разходите и ползите и на въздействието 

върху основните права, по-специално по 

отношение на защитата на личните 

данни, Комисията следва да внесе, ако е 

целесъобразно, предложение до 

Европейския парламент и Съвета. 

Необходимо е също да се осигури 
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защитено срещу външна намеса 

оборудване за електронно записване 

на работното време и задълженията, 

изпълнявани от всички членове на 

екипажа. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) С цел да се определят 

минимални хармонизирани стандарти 

за освидетелстване на квалификациите и 

да се улесни обменът на информация 

между държавите членки и 

изпълнението, мониторингът и оценката 

на настоящата директива от страна на 

Комисията, на Комисията следва да се 

делегира правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

определянето на стандартите за 

компетентност, стандартите за 

здравословна годност, стандартите за 

практическите изпити, стандартите по 

отношение на одобрението на 

тренажори и стандартите, които 

определят характеристиките и 

условията на употреба на съхраняваната 

от Комисията база данни, където да се 

съхраняват копия на ключови данни, 

свързани с европейските свидетелствата 

за квалификация, моряшките служебни 

книжки, корабните дневници и 

признатите документи. От особено 

значение е Комисията да провежда 

подходящи консултации по време на 

подготвителната си работа, 

включително на експертно равнище. По 

време на разработването и изготвянето 

на делегираните актове Комисията 

следва да гарантира едновременно 

предаване на съответните документи на 

Европейския парламент и на Съвета в 

(24) С цел да се определят 

изискваните хармонизирани стандарти 

за освидетелстване на квалификациите и 

да се улесни обменът на информация 

между държавите членки и 

изпълнението, мониторингът и оценката 

на настоящата директива от страна на 

Комисията, на Комисията следва да се 

делегира правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз по отношение на 

определянето на стандартите за 

компетентност на базата на 

стандартите, определени от CESNI, 

стандартите за здравословна годност, 

стандартите за практическите и 

устните изпити, стандартите по 

отношение на одобрението на 

тренажори и стандартите, които 

определят характеристиките и 

условията на употреба на съхраняваната 

от Комисията база данни, където да се 

съхраняват копия на ключови данни, 

свързани с европейските свидетелствата 

за квалификация, моряшките служебни 

книжки, корабните дневници и 

признатите документи. От особено 

значение е Комисията да провежда 

подходящи консултации по време на 

подготвителната си работа, 

включително на експертно равнище. По 

време на разработването и изготвянето 

на делегираните актове Комисията 

следва да гарантира едновременно 
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срок и по подходящ начин. предаване на съответните документи на 

Европейския парламент и на Съвета в 

срок и по подходящ начин. 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) CESNI, в който могат да участват 

специалисти от всички държави членки, 

изготвя стандарти в областта на 

вътрешното корабоплаване, 

включително по отношение на 

професионалната квалификация. 

Комисията може да вземе предвид тези 

стандарти, когато бъде оправомощена 

да приема актове в съответствие с 

настоящата директива. 

(26) CESNI, в който могат да участват 

специалисти от всички държави членки, 

речни комисии и социални партньори, 

е изцяло ангажиран във определянето 

и изготвянето на стандарти в областта 

на вътрешното корабоплаване, 

включително по отношение на 

професионалната квалификация. С 

изключение на участъците от 

плавателните водни пътища, за 

които държавите членки считат, че 

съществуват специфични рискове, 

Комисията може да действа 

единствено съгласно стандартите, 

определени от CESNI, когато бъде 

оправомощена да приема актове в 

съответствие с настоящата директива. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Тъй като целта на настоящата 

директива, а именно установяването на 

обща рамка относно признаването на 

професионални квалификации за 

вътрешно корабоплаване, не може да 

бъде постигната в достатъчна степен от 

държавите членки, а по-скоро поради 

нейния мащаб и последици може да 

бъде по-добре постигната на равнището 

на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, посочен в член 5 от 

(27) Тъй като целта на настоящата 

директива, а именно установяването на 

обща рамка относно признаването на 

минимални професионални 

квалификации за вътрешно 

корабоплаване, не може да бъде 

постигната в достатъчна степен от 

държавите членки, а по-скоро поради 

нейния мащаб и последици може да 

бъде по-добре постигната на равнището 

на ЕС, Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 
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Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

субсидиарност, посочен в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, посочен в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тази цел. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 27 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 27a) Система за признаване може 

да бъде първа стъпка за увеличаване 

на мобилността в този сектор. В 

средносрочен план изграждането на 

система за съпоставимо 

професионално обучение и подготовка 

в държавите членки би улеснило 

мобилността и би гарантирало 

безопасността. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) „членове на палубната команда“ 

означава лица, ангажирани с 

експлоатацията на плавателен съд, 

плаващ по вътрешните водни пътища на 

Съюза в изпълнение на задачи, свързани 

с корабоплаване, обработка на товари, 

складиране, поддръжка или ремонт, с 

изключение на лицата, натоварени 

единствено с експлоатацията на 

двигателите, електрическото и 

електронното оборудване; 

(6) „членове на палубната команда“ 

означава лица, ангажирани с 

експлоатацията на плавателен съд, 

плаващ по вътрешните водни пътища на 

Съюза в изпълнение на задачи, свързани 

с корабоплаване, операции по 

управление на плавателния съд, 

корабна механика, комуникация, 

здраве, безопасност и защита на 

околната среда, обработка на товари, 

складиране, поддръжка или ремонт, с 

изключение на лицата, натоварени 

единствено с експлоатацията на 

двигателите, електрическото и 
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електронното оборудване; 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) „специалист в областта на 

пътническото корабоплаване“ означава 

лице, компетентно да взема мерки при 

извънредни ситуации, възникнали на 

борда на пътническите плавателни 

съдове; 

(7) „специалист в областта на 

пътническото корабоплаване“ означава 

лице, служещо на борда на 

плавателен съд, компетентно да взема 

мерки при извънредни ситуации, 

възникнали на борда на пътническите 

плавателни съдове; 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a) „квалификация“ означава 

квалификация съгласно съответното 

ѝ определение в препоръката за 

Европейската квалификационна 

рамка; 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) „компетентност“ означава 

доказана способност за използване на 

знания и умения, които се изискват в 

съответствие с установените 

стандарти за правилното изпълнение на 

задачите, необходими за експлоатацията 

на плавателни съдове по вътрешните 

водни пътища; 

(10) „компетентност“ означава 

доказана способност за използване на 

знания, умения и личностни, социални 

или методологични способности по 

отношение на установените стандарти 

за правилното изпълнение на задачите, 

необходими за експлоатацията на 

плавателни съдове по вътрешните водни 

пътища; 
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Обосновка 

Привеждане в съответствие с определението, установено в Европейската 

квалификационна рамка. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато това е необходимо за 

осигуряване на безопасността на 

корабоплаването, държавите членки 

могат да определят участъци от 

вътрешните водни пътища, с 

изключение на вътрешните водни 

пътища от морски тип по член 7, като 

участъци от вътрешните водни пътища 

със специфични рискове, когато тези 

рискове се дължат на: 

1. Когато това е необходимо за 

осигуряване на безопасността на 

корабоплаването, държавите членки 

определят участъци от вътрешните 

водни пътища, с изключение на 

вътрешните водни пътища от морски 

тип по член 7, като участъци от 

вътрешните водни пътища със 

специфични рискове, когато тези 

рискове се дължат на: 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) за това, че отговарят на 

минималните изисквания, посочени в 

приложение I, по отношение на възраст, 

компетентност, административно 

съответствие и плавателен стаж, 

съответстващи на квалификацията, за 

която кандидатстват; 

б) за това, че отговарят на 

минималните изисквания, посочени в 

приложение I, по отношение на възраст, 

изисквана компетентност, 

административно съответствие и 

плавателен стаж, съответстващи на 

квалификацията, за която 

кандидатстват; 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки проверяват 

автентичността и валидността на 

представените документи. 

2. Държавите членки с плавателни 

вътрешни водни пътища проверяват 

автентичността и валидността на 

представените документи. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

кандидатите за специални разрешения, 

посочени в член 6, различни от тези, 

предвидени в член 6, буква б), трябва да 

предоставят задоволителни писмени 

доказателства: 

1. Държавите членки с плавателни 

вътрешни водни пътища гарантират, 

че кандидатите за специални 

разрешения, посочени в член 6, 

различни от тези, предвидени в член 6, 

буква б), трябва да предоставят 

задоволителни писмени доказателства: 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 11 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) за това, че отговарят на 

минималните изисквания, посочени в 

приложение I, по отношение на възраст, 

компетентност, административно 

съответствие и плавателен стаж, 

съответстващи на специалното 

разрешение, за което кандидатстват. 

б) за това, че отговарят на 

минималните изисквания, посочени в 

приложение I, по отношение на възраст, 

изисквана компетентност, 

административно съответствие и 

плавателен стаж, съответстващи на 

специалното разрешение, за което 

кандидатстват. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 



 

PE585.569v03-00 20/31 AD\1106759BG.docx 

BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато са налице индикации, че 

изискванията за свидетелства за 

квалификация или специални 

разрешения са престанали да бъдат 

изпълнени, държавите членки са 

длъжни да извършат всички 

необходими оценки и, когато е уместно, 

да оттеглят тези свидетелства. 

Когато са налице индикации, че 

изискванията за свидетелства за 

квалификация или специални 

разрешения са престанали да бъдат 

изпълнени, държавите членки са 

длъжни да извършат всички 

необходими оценки и, когато е уместно, 

да оттеглят тези свидетелства. 

Държавите членки определят или 

създават компетентен орган, към 

когото да се подават оплаквания във 

връзка с фактическата точност на 

свидетелства за квалификации, 

издадени от друга държава членка или 

от трета държава. Държавите 

членки уведомяват Комисията и 

CESNI относно оплакването. 

Комисията провежда разследване и 

взема съответните мерки. 

Държавите членки могат да 

постановят временно прекратяване 

на свидетелства, в случай че органът 

установи, че съдържат или създават 

впечатлението, че съдържат 

фактически неточности, които биха 

могли да застрашат обществената 

безопасност. Временното 

прекратяване следва да остане в сила, 

докато съответната държава членка 

не се увери, че свидетелствата са 

истинни. Държавите членки събират 

информация относно оплакванията и 

временно прекратените 

свидетелства и ги регистрират в база 

данни в съответствие с член 23, 

параграф 2. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки с плавателни 
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посочените в членове 4, 5 и 6 лица 

притежават необходимите 

компетентности за безопасната 

експлоатация на даден плавателен съд, 

както е определено в член 15. 

вътрешни водни пътища гарантират, 

че посочените в членове 4, 5 и 6 лица 

притежават необходимите 

компетентности за безопасната 

експлоатация на даден плавателен съд, 

както е определено в член 15. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 29, за да определя 

стандартите за компетентност и 

съответните знания и умения съгласно 

основните изисквания, определени в 

приложение II. 

1. Комисията е оправомощена да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 29 за определяне, 

на базата на стандартите на CESNI, 

на стандартите за компетентност и 

съответните знания и умения съгласно 

основните изисквания, определени в 

приложение II. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) под ръководството на 

административен орган съгласно член 

16, или 

a) под ръководството на 

административен орган на държава 

членка с плавателни водни пътища 
съгласно член 16, или; 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) като част от програма за 

обучение, одобрена съгласно член 17. 

б) като част от програма за 

обучение, която е част от системата 

за обучение на държавата членка, 
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одобрена съгласно член 17. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) свидетелство за квалификация 

за специалист по плавателна 

безопасност на пътнически 

плавателни съдове. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

посочените в член 15, параграф 2, буква 

а) изпити се организират под тяхно 

ръководство. Те гарантират, че тези 

изпити се провеждат от екзаминатори, 

които са квалифицирани да оценяват 

компетентностите и съответните знания 

и умения, посочени в член 15, параграф 

1. 

Държавите членки с плавателни 

вътрешни водни пътища гарантират, 

че посочените в член 15, параграф 2, 

буква а) изпити се организират под 

тяхно ръководство. Те гарантират, че 

тези изпити се провеждат от 

екзаминатори, които са квалифицирани 

да оценяват компетентностите и 

съответните знания и умения, посочени 

в член 15, параграф 1. 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Програмите за обучение, които 

водят до получаване на дипломи или 

свидетелства за доказване на 

съответствие със стандартите за 

компетентност по член 15, параграф 1, 

се одобряват от компетентните органи 

на държавите членки, на чиято 

1. Програмите за обучение, които 

водят до получаване на дипломи или 

свидетелства за доказване на 

съответствие със стандартите за 

компетентност по член 15, параграф 1, 

се одобряват от компетентните органи 

на държавите членки с плавателни 
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територия е установен съответният 

институт за образование или 

обучение. 

водни пътища, на чиято територия 

компетентният институт 

предоставя образование или обучение, 

при условие, че образователната 

програма е неразделна част от 

системата на обучение на държавата 

членка. Държавите членки могат да 

одобряват програми за обучение на 

национално равнище, при условие че 

те отговарят на общите критерии, 

определени от CESNI в системата за 

оценка и осигуряване на качеството. 

 Комисията има правомощието да 

приема делегирани актове в 

съответствие с член 29 с цел да 

допълва настоящата директива чрез 

определяне на общи критерии за 

такива програми въз основа на 

общите критерии, определени от 

CESNI в рамките на системата за 

оценка и осигуряване на качеството. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) даден изпит за проверка на 

съответствието със стандартите за 

компетентност по член 15, параграф 1, 

се провежда от квалифицирани 

екзаминатори. 

в) даден изпит за проверка на 

съответствието със стандартите за 

компетентност по член 15, параграф 1, 

се провежда от квалифицирани, 

независими екзаминатори, които не са 

въвлечени в конфликти на интереси. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки, които 

идентифицират участъци от вътрешните 

водни пътища със специфични рискове 

Самите държави членки 

идентифицират участъци от вътрешните 

водни пътища, преминаващи през 
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по смисъла на член 8, параграф 1, 

трябва определят допълнителната 

компетентност, която се изисква от 

капитани на плавателни съдове, 

плаващи в тези участъци, и средствата 

за доказване на изпълнението на тези 

изисквания. 

техните територии, които създават 
специфични рискове по смисъла на член 

8, параграф 1. Държавите членки 

определят допълнителната 

компетентност, която се изисква от 

капитани на плавателни съдове, 

плаващи в тези участъци, и средствата 

за доказване на изпълнението на тези 

изисквания за компетентност. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 18 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези средства може да се състоят в 

ограничен брой пътувания, които да 

бъдат осъществени по съответния 

участък, изпит на тренажор, изпит с 

избор от няколко възможни отговора, 

или комбинация от така посочените 

средства. 

Тези средства се състоят от минимален 

брой пътувания, които да бъдат 

осъществени по съответния участък, 

изпит на тренажор и изпит с избор от 

няколко възможни отговора. 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 19 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Използваните за оценка на 

компетентностите тренажори подлежат 

на одобрение от държавите членки. Това 

одобрение се дава при поискване, когато 

бъде доказано, че устройството е в 

съответствие със стандартите за 

тренажорите, определени с делегирани 

актове по параграф 2. В одобрението се 

посочва коя конкретна оценка на 

компетентност се разрешава по 

отношение на тренажора. 

1. Използваните за обучение 

тренажори отговарят на стандарти, 

съпоставими със стандартите, 

които се използват при тренажорите 

за оценка на компетентностите. И 

двата вида тренажори подлежат на 

одобрение от държавите членки. Това 

одобрение се дава при поискване, когато 

бъде доказано, че устройството е в 

съответствие със стандартите за 

тренажорите, определени с делегирани 

актове по параграф 2. В одобрението се 

посочва коя конкретна оценка на 

компетентност се разрешава по 



 

AD\1106759BG.docx 25/31 PE585.569v03-00 

 BG 

отношение на тренажора. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 24 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки определят 

компетентните органи, които: 

1. Държавите членки с плавателни 

вътрешни водни пътища определят 

компетентните органи, които: 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 25 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че: Държавите членки с плавателни 

вътрешни водни пътища гарантират, 

че: 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 25 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) инспекциите по труда 

разполагат с адекватни ресурси и е 

налице бърз обмен на информация с 

компетентните органи на други 

държави членки, за да се гарантира 

безопасност и лоялна конкуренция в 

сектора на вътрешното 

корабоплаване. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 1 - подточка 1.1 - параграф 2 - тире 1а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - да е преминал успешно курс, 

който покрива изискваното обучение 

по основна безопасност. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 1 - подточка 1.1 - параграф 2 - тире 2а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да изпълнява дейности само в 

рамките на действащите разпоредби 

за закрила на младежта на 

държавата членка, в която към 

момента се намира стажантът, 

освен ако в материалното право, 

уреждащо договора за стаж, не се 

предвижда по-висока степен на 

закрила; 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 1 - подточка 1.1 - параграф 2 - тире 2 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 2 - подточка 2.1 - буква а) - тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 
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използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 2 - подточка 2.1 - буква б) - тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 2 – подточка 2.1 – буква в – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- да има най-малко пет години 

трудов стаж преди записването в 

програмата за обучение; 

- да има най-малко четири години 

трудов стаж преди записването в 

програмата за обучение; 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 2 - подточка 2.1 - буква в) - тире 4 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 2 – подточка 2.2 – буква а – тире -1 (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да е навършил най-малко 17 

години. 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 2 – подточка 2.2 – буква а – тире 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 2 - подточка 2.2 - буква б) - тире 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 

 

Изменение  53 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 2 – подточка 2.3 – тире 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 
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Изменение  54 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 3 - подточка 3.1 - буква а) - тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 3 – подточка 3.1 – буква б – тире 3а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Приложение І – точка 3 – подточка 3.1 – буква в – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- да има най-малко пет години трудов 

стаж преди записването си в одобрената 

програма за обучение; 

- да има най-малко пет години 

трудов стаж преди записването си в 

одобрената програма за обучение с 

продължителност не по-малко от две 

години; 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

Приложение І - точка 3 - подточка 3.1 - буква в - тире 4 а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – да има одобрено свидетелство, 

доказващо компетентност за 

използване на радиовръзка на 

плавателни съдове по вътрешните 

плавателни пътища. 
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