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КРАТКА ОБОСНОВКА

Усъвършенстването на образованието и на обучението е абсолютен приоритет за 
Европейския съюз и за лицата, които разработват неговите политики. Осигуряването на 
умения за европейските граждани е цел, чието постигане ще повиши устойчивостта на 
много сектори на икономиката; морският транспорт не прави изключение в това 
отношение.

Деветдесет процента от износа на стоки от Европейския съюз и 40 процента от 
търговията в рамките на Съюза се извършват по море.  Поради това морският 
транспорт е ключова ос за развитието на европейската търговия, като има огромно 
икономическо въздействие и съответно създава голям брой работни места. С оглед на 
този факт трябва да осигурим обучение, специализации и сертифициране за морските 
лица, за да се сведат до минимум потенциалните заплахи за сигурността на човешкия 
живот и на стоките при пътувания по море или за морската среда по време на операции 
на борда на корабите. Законодателството на ЕС относно минималното ниво на 
обучение и минималните приемливи условия на труд и мерки за безопасност на борда 
трябва също така да бъде в съответствие с международните норми и конвенции, като се 
има предвид, че морският сектор е изначално глобализиран.

Настоящата правна уредба на ЕС вече съдържа съществени мерки с цел да се 
подпомогне отстраняването на недостатъчно квалифицираните екипажи от борда на 
корабите, плаващи под флага на държави от ЕС, като се повишават нивото на 
образование, обучение и издаване на свидетелства за членовете на екипажите. 
Същевременно бяха постигнати условия на равнопоставеност между морските лица, 
обучени в Съюза, и морските лица от трети държави чрез създаването на 
централизиран механизъм на ЕС в съответствие със задълженията на държавите 
членки, които те са поели при присъединяването си към Конвенцията STCW. С оглед 
на промените в законодателството в последно време обаче правото на ЕС трябва да 
бъде адаптирано, опростено и наново формулирано.

Настоящият процес на преразглеждане на Директива 2008/106/ЕО относно 
минималното ниво на обучение на морските лица и за отмяна на Директива 2005/45/ЕО 
ще задоволи посочената необходимост и поради това следва да има за цел както да 
премахне вече установените пропуски, така и да опрости и рационализира действащата 
нормативна уредба на ЕС в посочените области.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по транспорт и 
туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
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Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В Директива 2008/106/ЕО се 
съдържа също така централизиран 
механизъм за признаване на 
свидетелства за морски лица, издадени 
от трети държави. Оценката по 
Програмата за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка 
(REFIT)14 показа, че след въвеждането 
на централизирания механизъм са 
реализирани значителни икономии на 
разходи за държавите членки. При все 
това от оценката стана ясно също така, 
че броят на наетите на борда на 
плавателни съдове от Съюза морски 
лица от някои признати трети държави 
е много малък. В тази връзка, с цел по-
ефикасно използване на наличните 
човешки и финансови ресурси, 
процедурата за признаване на трети 
държави следва да се основава на 
анализ на потребността от такова 
признаване, в това число прогнозно 
изчисление на броя капитани и лица 
от командния състав от 
съответната трета държава, които 
е вероятно да бъдат наети на 
плавателни съдове от Съюза.

(5) В Директива 2008/106/ЕО се 
съдържа също така централизиран 
механизъм за признаване на 
свидетелства за морски лица, издадени 
от трети държави. Оценката по 
Програмата за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка 
(REFIT)14 показа, че след въвеждането 
на централизирания механизъм са 
реализирани значителни икономии на 
разходи за държавите членки. При все 
това от оценката стана ясно също така, 
че по отношение на някои признати 
трети държави броят на издадените 
от държавите членки потвърждения, 
удостоверяващи признаването на 
свидетелства във връзка със 
свидетелства за правоспособност и 
свидетелства за професионална 
компетентност, издадени от 
съответните трети държави, е много 
малък.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19 14 SWD(2018)19

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За да се подобри в още по-голяма 
степен ефикасността на 
централизираната система за признаване 
на трети държави, повторната оценка на 
третите държави, които предоставят 

(7) За да се подобри в още по-голяма 
степен ефикасността на 
централизираната система за признаване 
на трети държави, повторната оценка на 
третите държави, които предоставят 
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малък брой морски лица във флота от 
Съюза, следва да се осъществява през 
по-дълги периоди, които следва да се 
увеличат на десет години. Този по-дълъг 
период за повторна оценка на системата 
на такива трети държави обаче следва да 
се съчетае с приоритетни критерии, в 
които се вземат под внимание 
съображенията за безопасност, 
балансирането на потребността от 
ефикасност с ефективен предпазен 
механизъм в случай на влошаване на 
качеството на предоставяното от 
съответната трета държава обучение за 
морски лица.

малък брой морски лица във флота от 
Съюза, следва да се осъществява през 
по-дълги периоди, които следва да се 
увеличат на десет години.
Способностите на тези морски лица 
следва също така да се оценяват от 
държавите членки и ако е 
необходимо, съответните лица следва 
да преминат курс на обучение. Този 
по-дълъг период за повторна оценка на 
системата на такива трети държави 
обаче следва да се съчетае с 
приоритетни критерии, в които се 
вземат под внимание съображенията за 
безопасност, балансирането на 
потребността от ефикасност с ефективен 
предпазен механизъм в случай на 
влошаване на качеството на 
предоставяното от съответната трета 
държава обучение за морски лица.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) На равнището на Съюза е 
налична информация относно наетите 
морски лица от трети държави 
благодарение на съобщаваната от 
държавите членки относима 
информация, съхранявана в техните 
национални регистри на издадените 
свидетелства и потвърждения. Тази 
информация следва да се използва не 
само за статистически цели и за целите 
на формулиране на политиката, но и за 
подобряване на ефикасността на 
централизираната система за признаване 
на трети държави. Въз основа на 
съобщаваната от държавите членки 
информация признатите трети 
държави, които не са предоставяли на 
флота от Съюза морски лица в 
продължение на поне пет години, 

(8) На равнището на Съюза е 
налична информация относно наетите 
морски лица от трети държави 
благодарение на съобщаваната от 
държавите членки относима 
информация, съхранявана в техните 
национални регистри на издадените 
свидетелства и потвърждения. Тази 
информация следва да се използва не 
само за статистически цели и за целите 
на формулиране на политиката, но и за 
подобряване на ефикасността на 
централизираната система за признаване 
на трети държави. Въз основа на 
съобщаваната от държавите членки 
информация признаването на трети 
държави, които не са предоставяли на 
флота от Съюза морски лица в 
продължение на поне десет години, 
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следва да се извадят от списъка на 
признатите трети държави. Освен 
това тази информация следва да се 
използва за подреждане по приоритет на 
повторните оценки на признатите трети 
държави.

следва да се преразгледа. Процедурата 
по преразглеждане следва да обхваща 
възможността за запазване или 
оттегляне на признаването на 
съответната трета държава в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане. Освен това тази 
информация следва да се използва за 
подреждане по приоритет на повторните 
оценки на признатите трети държави.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Необходимо е да се проведе 
широк дебат с участието на 
социалните партньори, държавите 
членки, институциите за обучение и 
други заинтересовани страни, за да се 
проучи възможността за създаване на 
доброволна система от 
хармонизирани свидетелства, 
излизаща извън рамките на STCW по 
отношение на нивото на обучение, за 
да се увеличи конкурентното 
предимство на европейските морски 
лица. Тази система „STCW +“ би 
могла да въведе „морски свидетелства 
за високи постижения“ на базата на 
европейски морски следдипломни 
курсове, които ще осигуряват на 
европейските морски лица умения, 
надхвърлящи изискванията на 
международно равнище. 
Нарастващата степен на 
цифровизация на морския сектор 
следва да спомогне за 
усъвършенстването и развитието на 
посочените умения и квалификация.
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Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Образованието на 
европейските морски лица като 
капитани и лица от командния 
състав следва да бъде подпомагано от 
обмен на обучаващи се лица между 
институциите за морско образование 
и обучение в целия Съюз. С цел да се 
създават и развиват уменията и 
квалификацията на морските лица, 
плаващи под европейски флаг, е 
необходим обмен на добри практики 
между държавите членки. 
Обучението на морските лица следва 
да се ползва в пълна степен от 
възможностите, които предоставя 
програмата „Еразъм +“.

Изменение 6

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2008/106/ЕО
Член 5 б – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Доколкото това е възможно, 
държавите членки следва да 
поддържат актуален списъка на 
своите потребности от морски лица 
и на предлаганите работни места за 
такива лица.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2008/106/ЕО
Член 5 б – параграф 7 a (нов)



PE627.001v02-00 8/14 AD\1166736BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В срок до... [пет години след 
влизането в сила на настоящата 
директива] Комисията представя 
оценка на въздействието на 
взаимното признаване на 
свидетелствата, издавани от 
държавите членки, върху заетостта 
на европейските морски лица.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Директива 2008/106/ЕО
Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да покрие нормите за 
здравословна годност, предвидени в 
член 11; както и

a) да покрие нормите за 
здравословна годност, предвидени в 
член 11 – както по отношение на 
физическото, така и на психическото 
здраве; както и

Изменение 9

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Директива 2008/106/ЕО
Член 19 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка, която възнамерява, с 
цел служба на борда на кораби, плаващи 
под нейно знаме, да признае чрез 
потвърждение посочените в параграф 1 
свидетелства за правоспособност или 
свидетелства за професионална 
компетентност, издадени от трета 
държава на капитан, лице от командния 
състав или радиооператор, представя на 
Комисията искане за признаване на 

Държава членка, която възнамерява, с 
цел служба на борда на кораби, плаващи 
под нейно знаме, да признае чрез 
потвърждение посочените в параграф 1 
свидетелства за правоспособност или 
свидетелства за професионална 
компетентност, издадени от трета 
държава на капитан, лице от командния 
състав или радиооператор, представя на 
Комисията искане за признаване на 
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съответната трета държава, придружено 
с предварителен анализ на 
съответствието на третата държава с 
изискванията на Конвенцията STCW, 
като събере посочената в приложение II 
информация, в това число прогнозния 
брой капитани и лица от командния 
състав от тази държава, които е 
вероятно да бъдат наети.

съответната трета държава, придружено 
с предварителен анализ на 
съответствието на третата държава с 
изискванията на Конвенцията STCW, 
като събере посочената в приложение II 
информация, и в случаите, когато 
това е възможно – прогнозния брой 
капитани и лица от командния състав от 
тази държава, които е вероятно да бъдат 
наети.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Директива 2008/106/ЕО
Член 19 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След представяне на искането от 
държава членка Комисията взема 
решение за започване на процедурата 
за признаване на съответната трета 
държава. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 28, параграф 2.

След представяне на искането от 
държава членка Комисията започва
процедурата за признаване на 
съответната трета държава.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Директива 2008/106/ЕО
Член 19 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато бъде прието положително 
решение за започване на процедурата 
за признаване, Комисията, подпомагана 
от Европейската агенция за морска 
безопасност и с евентуалното участие на 
отправилата искането държава членка, 
събира информацията, посочена в 

Комисията, подпомагана от 
Европейската агенция за морска 
безопасност и с евентуалното участие на 
отправилата искането държава членка, 
събира информацията, посочена в 
приложение II, и извършва оценка на 
системите за подготовка и 
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приложение II, и извършва оценка на 
системите за подготовка и 
освидетелстване на третата държава, за 
която е представено искане за 
признаване, за да провери дали 
съответната държава отговаря на всички 
изисквания на Конвенцията STCW и 
дали са предприети съответните мерки 
за предотвратяване на издаването на 
свидетелства с измама.“

освидетелстване на третата държава, за 
която е представено искане за 
признаване, за да провери дали 
съответната държава отговаря на всички 
изисквания на Конвенцията STCW и 
дали са предприети съответните мерки 
за предотвратяване на издаването на 
свидетелства с измама.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2008/106/ЕО
Член 19 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка, която е представила 
искането, може да вземе решение за 
едностранно признаване на третата 
държава до вземането на решение в 
съответствие с настоящия параграф. В 
случай на такова едностранно 
признаване, държавата членка 
съобщава на Комисията броя на 
потвържденията, удостоверяващи 
признаване, издадени във връзка с 
посочените в параграф 1 
свидетелства за правоспособност и 
свидетелства за професионална 
компетентност, издадени от 
третата държава до приемането на 
решението за признаването ѝ.

Държавата членка, която е представила 
искането, може да представи искане до 
Комисията за временно разрешение за 
признаване на третата държава до 
момента на вземане на решение в 
съответствие с настоящия параграф. В 
такъв случай държавата членка трябва 
да предостави на Комисията цялата 
необходима информация и 
документация, за да обоснове 
съответното искане до момента на 
вземане на решение в съответствие с 
настоящия параграф.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Директива 2008/106/ЕО
Член 19 – параграф 3 – алинея 3 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако липсва такава документация, 
Комисията отхвърля искането за 
временно признаване, като посочва 
основанията си.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2008/106/ЕО
Член 20 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако в продължение на повече от 
пет години няма потвърждения, 
удостоверяващи признаване, издадени 
от държава членка във връзка с 
посочените в член 19, параграф 1
свидетелства за правоспособност или 
свидетелства за професионална 
компетентност, издадени от трета 
държава, признаването на 
свидетелствата на тази държава се 
оттегля. За тази цел Комисията 
приема решения за изпълнение в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 28, 
параграф 2, след като е уведомила 
държавите членки и съответната трета 
държава най-малко два месеца по-рано.

8. Ако в продължение на повече от 
десет години няма потвърждения, 
удостоверяващи признаване, издадени 
от държава членка във връзка с 
посочените в член 19 свидетелства за 
правоспособност или свидетелства за 
професионална компетентност, 
издадени от трета държава, 
признаването на свидетелствата на тази 
държава се преразглежда, като се 
провеждат консултации с 
държавите членки и съответните 
заинтересовани лица. За тази цел 
Комисията, след като се проведе 
горепосочената процедура по 
преразглеждане, приема решения за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена 
в член 28, след като е уведомила 
държавите членки и съответната трета 
държава най-малко два месеца по-рано.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8 – буква б
Директива 2008/106/ЕО
Член 21 – параграф 2 – буква е а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) фактът, че са издадени 
фалшиви свидетелства;
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