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Изменение 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При създаването на ефективна 
система за инспекция на условията за 
морски труд държавите членки 
могат, по целесъобразност, да 
разрешат на публични институции 
или други организации (включително 
такива от друга държава членка, ако 
последната е съгласна), които тя 
признава за компетентни и 
независими, да провеждат инспекции. 
При всички случаи държавата членка
остава изцяло отговорна за 
инспектирането на условията на 
живот и труд на съответните 
морски лица на борда на кораби, 
плаващи под нейно знаме.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да преструктурира изменението, внесено от докладчика. ЕС 
не разполага с правно основание за прилагане на изискванията за удостоверяване. 
Правното основание за удостоверяването произтича от МТК на МОТ и националното 
законодателство за изпълнение на настоящата Конвенция. Предложението на 
Комисията е насочено към прилагане на споразумението на социалните партньори, а 
не МТК на МОТ.  Директивата следователно не създава правно основание за 
издаването на удостоверения и в частност на морско трудово свидетелство.

Изменение 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Всяка държава установява ясни 
цели и стандарти, обхващащи 
администрацията на нейните 
системи за инспекция, както и 
адекватни цялостни процедури за 
своята оценка на степента, до която 
тези цели и стандарти са 
постигнати.

Or. en

Изменение 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Предложение за директива
Член 3 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Интервалът между проверките е 
най-много три години.

Or. en

Изменение 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Предложение за директива
Член 4 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
персоналът, който отговаря за 
проверка на правилното изпълнение на 
Директива 2009/13/ЕО, има
необходимото или желателно обучение, 
компетентност, мандат, правомощия, 
статут и независимост, за да може да 
извършва споменатата проверка и да 
осигурява спазването на изискванията 

1. Всяка държава членка гарантира, 
че институциите или другите 
организации, посочени в член 3, 
параграф 1, буква б), и членовете на 
техния персонал, които отговарят за 
проверка на правилното изпълнение на 
Директива 2009/13/ЕО, имат 
необходимото или желателно обучение, 
компетентност, мандат, правомощия, 
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на посочената директива. статут и независимост, за да могат да 
извършват споменатата проверка и да 
осигуряват спазването на изискванията 
на посочената директива.

Or. en

Изменение 68
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Всяка държава членка установява:
а) система за гарантиране на 
съответствието на работата, 
извършвана от признатите 
организации, която включва 
информация относно всички 
приложими национални законови и 
подзаконови актове и съответните 
международни инструменти; както и
б) процедури за комуникация с такива 
организации и за контрол на техните 
действия.

Or. en

Изменение 69
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 5 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако държава членка получи жалба, 
която не смята за явно неоснователна,
или получи доказателства, че кораб, 
плаващ под нейно знаме, не съответства 
на изискванията на 

1. Ако държава членка получи жалба, 
която не смята за явно неоснователна по 
отношение на международното 
трудово право като Морската 
трудова конвенция или по отношение 
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Директива 2009/13/ЕО или че има 
сериозни пропуски в мерките за 
прилагане на посочената директива, 
държавата членка прави необходимото 
за разследване на въпроса и гарантира 
предприемането на действия за 
коригиране на всички констатирани 
пропуски.

на разпоредбите на Директива 
2009/13/ЕО, тя взема необходимите 
мерки за разследване на случая и за да 
се увери, че са взети мерки за справяне 
с установените пропуски.

Ако държава членка получи 
доказателства посредством инспекция,, 
че кораб, плаващ под нейно знаме, не 
съответства на изискванията на 
Директива 2009/13/ЕО или че има 
сериозни пропуски в мерките за
прилагане на посочената директива, 
държавата членка прави необходимото 
за разследване на въпроса и гарантира 
предприемането на действия за 
коригиране на всички констатирани 
пропуски.

Or. fr

Изменение 70
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Персоналът, който отговаря за 
разглеждане на жалбите, третира като 
поверителен източника на оплакването 
или жалбата, в които се твърди за 
наличието на опасност или пропуск във 
връзка с условията на труд и живот на 
морските лица или за нарушение на 
законовите и подзаконовите актове, и не 
показва по никакъв начин на 
корабособственика, на неговия 
представител или на корабния оператор, 
че е предприета инспекция в резултат на 
такова оплакване или жалба.

2. Персоналът третира като поверителен 
източника на оплакването или жалбата, 
в които се твърди за наличието на 
опасност или пропуск във връзка с 
условията на труд и живот на морските 
лица или за нарушение на законовите и 
подзаконовите актове, и не показва по 
никакъв начин на корабособственика, на 
неговия представител или на корабния 
оператор, че е предприета инспекция в 
резултат на такова оплакване или жалба.
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Изменение 71
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 a
Клауза за ново разглеждане 

Считано от датата на влизане в сила 
на конвенцията, Комисията осигурява 
нейното включване в правото на 
Съюза и нейното прилагане от 
държавите членки. Комисията взема 
необходимите мерки за целта.

Or. fr

Изменение 72
Jutta Steinruck

Предложение за директива
Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Инспекция и изпълнение

Всяка държава членка поддържа 
система за инспекции на условията за 
морски лица на кораби, плаващи под 
нейно знаме, която включва проверка, 
че мерките, свързани с условията на 
живот и труд, както са посочени в 
декларацията за спазване на 
морските трудови норми, когато са 
приложими, се изпълняват и че 
изискванията на Директива 
2009/13/EО са удовлетворени.
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