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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Въведение 

Предложението на Комисията се отнася до изменението на Директива 2009/45/ЕО 

относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби Тази 

директива не е много стара, но все пак се нуждае от някои актуализации. Директивата 

се отнася до поддържането на високи стандарти на безопасност за пътническите кораби 

в рамките на Съюза. Тъй като нивото на сигурност се осигурява по хармонизиран 

начин, Директивата предвижда доста логично взаимното признаване на сертификатите 

за сигурност на корабите. Различните предложени изменения са подробно представени 

по-долу по области. 

Опростяване на нормативната уредба 

Предложението на Комисията се вписва в Програмата за пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка (REFIT), насочена към опростяване на правото на Съюза в 

рамките на възможното. Това включва също така в известна степен дерегулирането на 

някои дейности. Макар и да е логично пътническите кораби да подлежат на строги 

правила за сигурност, оказва се, че не се налага малките кораби – т.е. тези с дължина 

под 24 метра – да подлежат на хармонизирани правила за безопасност, поради 

прекалено обвързващия им характер или неприложимостта им. Ето защо настоящото 

предложение премахва европейската нормативна уредба за тези малки кораби, с 

изключение на тези, които плават с висока скорост, и за които се оставя пълна свобода 

на държавите членки да ги регулират. Плавателните съдове за развлечение също са 

изключени от обхвата на директивата. 

Докладчикът отбелязва, че в рамките на процеса на опростяване, много от 

дефинициите, съдържащи се в директивата, са били адаптирани към настоящите 

обстоятелства. Първоначално директивата се прилагаше за корабите от стомана и 

еквивалентни материали, включително леки материали, но не е била прилагана по 

еднакъв начин във всички държави членки. Следователно настоящото предложение 

изяснява обхвата на директивата във връзка с определянето на алуминия като 

еквивалентен и устойчив материал, различен от стоманата, с цел постигане на общи 

стандарти за сигурност за тези кораби. 

Сегашната директива разделя морските зони в различни категории в зависимост от 

степента на опасностите в морето и по-специално позволява по-леките кораби да 

плават в райони в близост до крайбрежните „убежища“. Тъй като тези убежища не са 

непременно лесни за локализиране – нещо, което усложнява изчисляването на 

границите на плавателните зони за тези по-леки кораби, понятието за убежище е 

премахнато, така че за по-просто да се посочва разстоянието до брега. 

В същия дух на опростяване предложението за директива предвижда съгласуването на 

правилата за контрол за новите кораби с приложимите за съществуващите кораби. И 

накрая, редица загубили смисъла си преходни разпоредби са заличени от директивата с 

оглед подобряване на четивността й. 

База данни 



 

PE594.004v02-00 4/6 AD\1114470BG.docx 

BG 

С цел подобряване на достъпността на национални изисквания относно безопасността 

на корабите – които в много случаи все още могат да се различават — в полза на 

надзорните органи и на операторите на плавателни съдове, предложението предвижда 

създаването от Комисията на база данни относно различните национални изисквания. 

Тази база данни ще се управлява от Комисията и ще бъде достъпна за заинтересованите 

лица. Това предложение е много полезно, тъй като улеснява достъпа до правото, като 

същевременно дава на държавите членки свободата да запазят съответните си 

национални разпоредби. 

Комитология 

Предлагат се допълнителни промени с цел привеждане на директивата в съответствие с 

новата рамка за комитология, установена от Договора от Лисабон. Следователно 

позоваванията на актовете за изпълнение са актуализирани, а процедурата по 

регулиране с контрол се заличава в полза на делегираните актове. 

Делегирани актове в бъдеще ще бъдат възможни с цел изменението на определени 

технически изисквания, както и регулирането на гореспоменатата база данни, но също 

така и за да може Комисията да ограничи прилагането в Европа на някои 

международни споразумения относно безопасността на корабоплаването при техни 

евентуални бъдещи промени. Докладчикът разгледа тези аспекти на предложението с 

особено внимание и не изразява никакви опасения по отношение на това ново 

делегирано правомощие. 

Заключение 

В заключение докладчикът отбелязва, че е разгледал предложението за директива, 

което е от твърде техническо естество, и не повдига никакви възражения. 

Привеждането в съответствие с настоящата правна рамка, по-специално по отношение 

на комитологията, е правилно, а опростяването на административните процедури е 

положителна стъпка.  

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да 

вземе предвид следното изменение: 

Изменение   1 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) С цел да се повиши 

прозрачността и да се улесни 

уведомяването от страна на държавите 

членки за освобождавания, 

еквивалентности и допълнителни мерки 

(7) С цел да се повиши 

прозрачността и да се улесни 

уведомяването от страна на държавите 

членки за освобождавания, 

еквивалентности и допълнителни мерки 
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за безопасност, Комисията следва да 

създаде и поддържа подходяща за целта 

база данни. Тя следва да включва 

мерките, за които е изпратено 

уведомление, в проектната и в приетата 

им форма и при поискване данните да 

бъдат предоставяни на държавите 

членки. 

за безопасност, Комисията следва да 

създаде и поддържа подходяща за целта 

база данни. Тя следва да включва 

мерките, за които е изпратено 

уведомление, в проектната и в приетата 

им форма и при поискване данните да 

бъдат предоставяни на държавите 

членки. Тези данни следва да бъдат 

достъпни за обществеността. 
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