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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно морските лица за изменение на директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 
2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО
(COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0798),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0409/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от ...1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2014),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие 1

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно морските лица за изменение на 
директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 
2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО

относно морските лица за изменение на 
директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 
2002/14/EО и 98/59/EО (текст от 
значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Or. en

Обосновка

Директива 2001/23/ЕО е от изключително значение за дълготрайните активи, но не 
може просто да бъде транспонирана към мобилните активи. В областта на 
корабоплаването колективните трудови договори са често свързани със 
законодателството на държавата на знамето. Ако даден кораб е продаден и 
настоящата директива се приложи, морските лица могат да се окажат наети при 
много различни условия, което може да не е в тяхна полза. Колективните трудови 
договори са различни в различните държави на знамето и отчитат, на национално 
равнище, възможността за прехвърляне на активи в областта на морския транспорт.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Директива 2008/94/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2008 г. относно закрилата 
на работниците и служителите в случай 
на неплатежоспособност на техния 
работодател22, Директива 2009/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
май 2009 г. за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура за 
информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение и 
групи предприятия с общностно 
измерение23, Директива 2002/14/ЕО на 

(2) Директива 2008/94/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 октомври 2008 г. относно закрилата 
на работниците и служителите в случай 
на неплатежоспособност на техния 
работодател22, Директива 2009/38/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
май 2009 г. за създаване на европейски 
работнически съвет или на процедура за 
информиране и консултации с 
работниците и служителите в 
предприятия с общностно измерение и 
групи предприятия с общностно 
измерение23, Директива 2002/14/ЕО на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2002 г. за създаване на обща 
рамка за информиране и консултиране 
на работниците и служителите в 
Европейската общност24, Директива 
98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за 
сближаване на законодателствата на 
държавите членки в областта на 
колективните уволнения25 и Директива 
2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 
2001 г. относно сближаването на 
законодателствата на държавите 
членки във връзка с гарантирането на 
правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на 
предприятия, стопански дейности 
или части от предприятия или 
стопански дейности[26] изключват 
работниците морски лица от 
приложното си поле или дават 
възможност на държавите членки за 
такова изключване.

Европейския парламент и на Съвета от 
11 март 2002 г. за създаване на обща 
рамка за информиране и консултиране 
на работниците и служителите в 
Европейската общност24 и Директива 
98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за 
сближаване на законодателствата на 
държавите членки в областта на 
колективните уволнения25 изключват 
работниците морски лица от 
приложното си поле или дават 
възможност на държавите членки за 
такова изключване.

__________________ __________________
22 ОВ L 283, 28.10.2008 г. стр. 36. 22 ОВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 36.
23 ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28. 23 ОВ L 122, 16.5.2009 г., стр. 28.

24 ОВ L 80, 23.3.2002 г., стp. 29. 24 ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29.
25 ОВ L 225, 12.8.1998 г., стp. 16. 25 ОВ L 225, 12.8.1998 г., стp. 16.
26 ОВ L 82, 22.3.2001г., стр. 16.

Or. en

Обосновка
Директива 2001/23/ЕО е от изключително значение за дълготрайните активи, но не 
може просто да бъде транспонирана към мобилните активи. В областта на 
корабоплаването колективните трудови договори са често свързани със 
законодателството на държавата на знамето. Ако даден кораб е продаден и 
настоящата директива се приложи, морските лица могат да се окажат наети при 
много различни условия, което може да не е в тяхна полза. Колективните трудови 
договори са различни в различните държави на знамето и отчитат, на национално 
равнище, възможността за прехвърляне на активи в областта на морския транспорт.
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Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Сегашната правна ситуация води до 
неравностойно третиране на една и 
съща категория работници в 
различни държави членки в
зависимост от това дали последните 
прилагат или не освобождаванията и 
дерогациите, които действащото 
законодателство допуска. Значителен 
брой държави членки са използвали 
изключванията в ограничена степен.

(5) Сегашната правна ситуация в много
държави членки е резултат от 
специфичното естество на морските 
професии. В много държави членки
морските професии са обхванати от 
колективни трудови договори, 
осигуряващи необходимото ниво на 
закрила. В допълнение, влизането в 
сила през август 2013 г. на Морската
трудова конвенция на МОТ гарантира 
равнопоставени условия на 
конкуренция на международно 
равнище.

Or. en

Обосновка

Най-отчетливата разлика между морския транспорт и всяка друга наземна 
икономическа дейност е самият факт, че корабите са силно мобилни активи.
Дейността на корабите обикновено е извършвана в рамките на международните 
търговски маршрути и те прекосяват различни национални юрисдикции. 
Предложението следва да е насочено към запазване на равнопоставени условия на 
конкуренция в международен план, като се позовава ясно на Морската трудова 
конвенция на МОТ, транспонирана в законодателството на ЕС посредством 
споразумение между социалните партньори ECSA и ETF, което ще бъде приложено 
съгласно правото на ЕС.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В „Синята книга“28 се подчертава, 
че е необходимо да се увеличи броят и 
повиши качеството на свързаните с 
мореплаването работни места за 
европейските граждани и че е важно 

заличава се
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да се подобрят условията на труд на 
корабите.
__________________
28 COM(2007) 575 окончателен от 10 
октомври 2007 г.

Or. en

Обосновка

Макар и заключенията на Синята книга да са полезни, връзката с изключването на 
морските лица от някои директиви в областта на заетостта е неясна. Дерогациите,
позволявани съгласно действащата правна рамка, до този момент гарантират 
международната конкурентоспособност на европейския морскотранспортен
клъстер.

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Правата на морските лица, 
обхванати от настоящата директива, 
които са признати от държавите членки 
в националното им законодателство за 
транспониране на директиви 
2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО,
98/59/EО и/или 2001/23/EО, следва да се 
зачитат.

(10) Правата на морските лица, 
обхванати от настоящата директива, 
които са признати от държавите членки 
в националното им законодателство за 
транспониране на директиви 
2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО и
98/59/EО, следва да се зачитат.

Or. en

Обосновка

Директива 2001/23/ЕО е от изключително значение за дълготрайните активи, но не 
може просто да бъде транспонирана към мобилните активи. В областта на 
корабоплаването колективните трудови договори са често свързани със 
законодателството на държавата на знамето. Ако даден кораб е продаден и 
настоящата директива се приложи, морските лица могат да се окажат наети при 
много различни условия, което може да не е в тяхна полза. Колективните трудови 
договори са различни в различните държави на знамето и отчитат, на национално 
равнище, възможността за прехвърляне на активи в областта на морския транспорт.
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Поради това е целесъобразно да се 
изменят директивите в областта на 
трудовото законодателство, от чието 
приложно поле са изключени морските 
лица или които дават възможност за 
дерогации, които не са обосновани от 
обективни причини.

(12) Поради това е целесъобразно да се 
изменят различни директиви в 
областта на трудовото законодателство, 
от чието приложно поле са изключени 
морските лица или които дават 
възможност за дерогации, които не са 
обосновани от обективни причини.

Or. en

Обосновка

Директива 2001/23/ЕО е от изключително значение за дълготрайните активи, но не 
може просто да бъде транспонирана към мобилните активи. В областта на 
корабоплаването колективните трудови договори са често свързани със 
законодателството на държавата на знамето. Ако даден кораб е продаден и 
настоящата директива се приложи, морските лица могат да се окажат наети при 
много различни условия, което може да не е в тяхна полза. Колективни трудови 
договори са различни в различните държави на знамето и отчитат, на национално 
равнище, възможността за прехвърляне на активи в областта на морския транспорт.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 
Директива 2009/38/ЕО
Член 1 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В член 1 параграф 7 се заличава. Член 1, параграф 7 се заменя със 
следното:
„7. Държавите членки могат да 
дерогират от настоящата директива 
в случаите, в които даден кораб, на 
борда на който има представител на 
работниците и служителите или 
негов заместник, е в открито море 
или когато е в пристанище на 
държава, различна от държавата на 
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знамето, или когато не е възможно 
физическо участие в дадено заседание 
по смисъла на настоящата 
директива.“

Or. en

Обосновка

Поради специфичния характер на морския транспорт и отдалечеността, характерна 
за далечните плавания, физическото участие в работнически съвети може да има 
отрицателно въздействие върху морския транспорт. Корабите в международната 
търговия значително по-често се намират в морето, отколкото в пристанищата, 
която ще направи невъзможно провеждането на заседания при краткосрочно 
предизвестие . Следователно участието би било безпредметно, ако физическото 
присъствие не може да бъде гарантирано, а много корабите понастоящем не 
разполагат с комуникационно оборудване, което могат да се използват като 
алтернатива.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 3 – точка 1 
Директива 2002/14/ЕО
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да дерогират 
от настоящата директива чрез 
въвеждане на специални разпоредби, 
приложими по отношение на 
екипажите на морските кораби за 
далечно плаване, при условие че тези 
специални разпоредби гарантират 
равностойно равнище на защита на 
правото на информиране и 
консултиране и ефективното му 
упражняване от съответните 
работници и служители.

3. Държавите членки могат да дерогират 
от настоящата директива в случаите, в 
които морски плавателен съд, на 
борда на който има представител на 
персонала на съответното 
предприятие или организация или
негов заместник, е в морето, в 
пристанище в държава, различна от 
държавата на знамето, или когато не 
е възможно да се проведе среща с 
работодателя в съответствие с 
практическите ред и условия за
информиране и консултиране.

Когато се дерогира от член 4, 
засегнатите представителите на 
работниците и служителите трябва 
да бъдат информирани за заседанието 
с работодателя и дневния ред, както 
и защо не са поканени да присъстват 
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на заседанието. Тези 
представителите на работниците и 
служителите трябва да могат да 
представят коментари до 
съответното ръководство, свързани с 
дневния ред на заседанието.
Представителите на работниците и 
служителите трябва да бъдат 
впоследствие информирани за 
резултатите от заседанието. 
В случаите,в които на борда на 
търговски кораб няма един или повече 
представители на работниците и 
служителите на предприятието или 
организацията, правото на 
информиране и консултиране с тези 
представителите на работниците и 
служителите не се засяга от 
дерогациите, предвидени в настоящия 
параграф. 

Or. en

Обосновка

Поради специфичния характер на морския транспорт физическото участие в 
информативни и консултативни органи може да има отрицателно въздействие върху 
морските дейности.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 – точка 2
Директива 98/59/ЕО
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато планираното колективно 
уволнение засяга членове на екипажа на 
морски кораб, уведомлението се подава 
до компетентния орган на държавата на 
знамето, под което плава корабът.

Когато планираното колективно 
уволнение засяга членове на екипажа на 
морски кораб, уведомлението се подава 
до компетентния орган на държавата на 
знамето, под което плава корабът, 
както и до компетентния публичен 
орган в държавата, в която се намира 
работодателят.
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Or. en

Обосновка

Не е достатъчно само да се информира държавата на знамето, тъй като много 
често държавата на знамето няма връзка с държавата, в която е установен 
работодателят, или няма правомощия в тази държава.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 4 – точка 3
Директива 98/59/ЕО
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато планираните колективни 
уволнения на членове на екипаж се 
извършват във връзка с прехвърляне на 
морски кораб или произтичат от 
такова прехвърляне, държавите 
членки могат, след консултации със 
социалните партньори, да 
предоставят на компетентния 
държавен орган правото на пълна или 
частична дерогация от срока по 
параграф 1 при следните 
обстоятелства:

Планираните колективни уволнения на 
членове на екипаж, извършвани във 
връзка с прехвърляне на морски кораб 
или произтичащи от такова 
прехвърляне, се изключват от 
обхвата на настоящата директива.

Когато в националното 
законодателство или в колективните 
трудови договори вече се прилага 
разпоредби по отношение на 
колективните уволнения на 
членовете на екипажа на борда на 
морски риболовни плавателни съдове, 
тези разпоредби не се засягат от 
настоящата директива.

a) предмет на прехвърлянето са 
изключително един или повече морски 
кораби;
б) работодателят експлоатира само 
един морски кораб.“

Or. en



PE524.699v01-00 14/19 PR\1011772BG.doc

BG

Обосновка

Разпоредби на директивата, определящи процедурите за информиране на 
работниците и служителите и консултирането с тях. Комплексната структура на 
заетостта в морската сфера често прави неосъществимо прилагането. Ако се 
прилага директивата на Комисията, това може да представлява стимул за смяна на 
знамето. Националните разпоредби относно колективните увонения, съществуващи в 
много държави членки, отразяват характеристиките на морскотранспортния 
сектор. Държавите членки трябва да продължават да решават дали са необходими 
законодателни актове или други мерки.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 2001/23/ЕО се изменя, 
както следва:

заличава се

Член 1 се изменя, както следва:
(1) Параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат 
разпоредбите на параграф 3, в 
случаите и доколкото прехвърляното 
предприятие, стопанска дейност или 
прехвърляната част от предприятие 
или стопанска дейност се намира в 
териториалния обхват на Договора.“
(2) Параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. Настоящата директива се 
прилага към прехвърлянето на морски 
кораб, регистриран в държава членка 
и/или плаващ под знамето на държава 
членка, който представлява 
предприятие, стопанска дейност или 
част от предприятие или стопанска 
дейност по смисъла на настоящата 
директива, дори ако не се намира в 
териториалния обхват на Договора.“
(3) Добавя се следният параграф 4:
„4. Държавите членки могат, след 
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консултации със социалните 
партньори, да предвидят, че глава II 
от настоящата директива не се 
прилага при следните 
обстоятелства:
a) предмет на прехвърлянето са 
изключително един или повече морски 
кораби;
б) предприятието или стопанската 
дейност, които се прехвърлят, 
експлоатират само един морски 
кораб.“

Or. en

Обосновка
Корабите са мобилни активи, които лесно могат да се прехвърлят от юрисдикцията 
на една държава към юрисдикцията на друга посредством смяна на знамето и 
регистрация. От друга страна, не е възможно да се прехвърли кораб под друго знаме и 
да се запазят правата на работниците и служителите при различен правен режим. 
Следователно трябва да има право на прекратяване на трудовите договори. Следва 
да се има предвид, че основните условия за работа на морските лица зависят от 
законодателството на държавата на знамето.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагането на настоящата директива в 
никакъв случай не представлява 
основание за намаляване на общото 
равнище на закрила на обхванатите от 
нея лица, което вече е осигурено от 
държавите членки в областите, уредени 
с директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 
2002/14/EО, 98/59/EО и/или 2001/23/EО.

Прилагането на настоящата директива в 
никакъв случай не представлява 
основание за намаляване на общото 
равнище на закрила на обхванатите от 
нея лица, което вече е осигурено от 
държавите членки в областите, уредени 
с директиви 2008/94/EО, 2009/38/EО, 
2002/14/EО и 98/59/EО .

Or. en

Обосновка

Директива 2001/23/ЕО е от изключително значение за дълготрайните активи, но не 
може просто да бъде транспонирана към мобилните активи. В областта на 
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корабоплаването колективните трудови договори са често свързани със 
законодателството на държавата на знамето. Ако даден кораб е продаден и 
настоящата директива се приложи, морските лица могат да се окажат наети при 
много различни условия, което може да не е в тяхна полза. Колективни трудови 
договори са различни в различните държави на знамето и отчитат, на национално 
равнище, възможността за прехвърляне на активи в областта на морския транспорт.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската комисия се стреми към подобряване на правата на морските лица, 
работещи на борда на кораби, плаващи под знамето на една от 28-те държави членки, и 
поради това предлага преразглеждане на пет директиви.
Въпросните директиви са Директива 2008/94/ЕО относно закрилата на работниците и 
служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, Директива 
2009/38/ЕО за създаване на eвропейски работнически съвет, Директива 2002/14/ЕО за 
създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и 
служителите, Директива 98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите 
членки в областта на колективните уволнения, Директива 2001/23/ЕО относно 
гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 
предприятия, Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на 
предоставянето на услуги. 

Преди всичко е необходимо да се анализира възможното въздействие на 
предложението на Комисията.

Почти 90 % от световната търговия се развива посредством сектора на морския 
транспорт, без който не би било възможно да се извършва внос и износ на стоки в 
световен мащаб и да се отговоря по положителен начин на нарастващото търсене,
главно от държави, които отчитат най-висок и бърз икономически растеж.

 На международно равнище действат около 50 000 търговски кораби, регистрирани в 
над 150 държави, който осигурява трудова заетост на над един милион морски лица.
Около 30 % от тези кораби са регистрирани в държава членка. Европейският съюз 
представлява около 20 % от световния флот.

За съжаление не е възможно да се установят със сигурност данните за заетостта в 
сектора на търговския флот, тъй като статистиките не се актуализират редовно и се 
различават в зависимост от източника.
Въпреки това от доклада за оценката на въздействието на Европейската комисия става 
ясно, че членовете на екипажите на търговския флот в Европа са 345 455, а секторът на 
рибарството предоставя работа на 157 561 души.

Целта на предложението на Европейската комисия, следователно, е да се подобри 
нивото на закрила на работниците и служителите в морския сектор, като същевременно 
се насърчава създаването на нови работни места в ключов сектор за европейската 
икономика.

Докладчикът подкрепя тази цел, но не е съгласна с някои елементи, които формират 
основата на настоящото предложение.

Иска преди всичко да отбележи, че морските лица, макар и да са изключени от 
приложното поле на въпросните директиви, разполагат с различни мерки за защита, 
установени в секторните законови разпоредби, приети в държавите членки. 
Следователно не можем да говорим за изключване, а за различно законодателство.

На второ място, Комисията, позовавайки се на Директива 2001/23/ЕО относно 
прехвърлянето на предприятия, заявява, че „някои морски държави, които не прилагат 
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изключванията, констатират увеличаване на корабния състав, докато корабният 
състав на държавите членки, прилагащи изключванията, е намалял.“.

Директива 2001/23/ЕО не изглежда да предоставя на държавите членки възможността 
да избират дали да прилагат или не нейните разпоредби за морската сфера, тъй като 
ясно и недвусмислено изключва морските кораби. Следователно настоящата директива 
не може да оказва влияние върху нарастването на флота в една държава членка по 
отношение на друга.
Докладчикът подчертава необходимостта да се разгледа възможното въздействие върху 
флота на Общността вследствие на разширение, в случай че връзките, съществуващи в 
случай на прехвърляне на предприятие, обхванат и корабите.

В сектор като морския, който има силно изразен международен характер и в който 
прехвърлянето на собствеността на кораби е често срещано, ако общностните 
корабоплавателни дружества трябва да спазват по-строго законодателство за 
прехвърляне на кораби, със сложни бюрократични процедури за прехвърлянето и 
съответно по-високи такси, това със сигурност ще бъде в техен ущърб в сравнение с 
други конкуренти, което съответно ще доведе почти със сигурност до загуба на 
конкурентоспособност.
В това отношение не бива да се подценява фактът, че за разлика от класическите 
дружества корабите представляват движимо регистрирано имущество и това улеснява 
тяхното прехвърляне от един регистър в друг. 

Лесно можем да си представим възможните негативни последици, както в 
икономически план, така и по отношение на заетостта, в резултат от намаляване на 
европейските флоти в полза на тези на трети страни.
Това би попречило на постигането на целите на предложената директива, а именно 
увеличаването на заетостта в морския сектор и подобряване на защитата на морските 
лица.

Екипажите, наети на борда на плавателни съдове, плаващи под знаме на държава 
членка, се ползват всички от общо законодателство, което е по-благоприятно от 
законодателството на много други държави. С преминаването на кораби на Общността 
към други знамена ще бъдат загубени многобройни работни места и много морски лица 
от Общността, за да не загубят работните си места, ще бъдат принудени да работят без 
предоставяната от Общността защита.

Освен това, за да оцени дали да се разшири обхватът на разпоредбите относно 
прехвърлянето на предприятия, така че да обхващат и морските кораби, трябва да се 
разгледат някои специфики на морския сектор. 
 Например, на борда на корабите повечето работници редуват периоди на борда 
(обикновено между 3 и 4 месеца) и периоди на сушата, по време на които, в повечето 
случаи, трудовото правоотношение се прекратява. Когато морското лице отново се 
качва на борда, дори ако е наето от същия корабособственик, почти винаги става 
въпрос за друг плавателен съд. Това се дължи на специфичните особености на морския 
труд, които изискват непрестанно обновяване на работещите в съответствие с 
необходимостта работниците да редуват периоди на работа на борда и периоди на 
сушата (винаги променливи за различните работници) и оперативните изисквания на 
предприятието.
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В този контекст, в случай на прехвърляне на кораб ще бъде трудно дори самото 
определяне на работниците, на които трябва да се осигури запазването на трудовите 
правоотношения. Действително това би могло да се постигне само по отношение на 
тези, които са наети в момента на продажбата, с риск да се гарантират трудови 
правоотношения само на тези, които са се качили на борда в деня преди продажбата, и 
с голяма разлика в третирането в сравнение с другите работници.

Докладчикът счита, че Директива 2001/23/ЕО за прехвърляне на собствеността на 
предприятия не следва да бъде изменена така, че да обхваща и морските лица. Корабите 
са по определение движимо имущество, текуща практика е често да се купуват и 
продават, често да променят знамето и държавата на регистрация. В държавите, в които 
се използват такива дерогации, морските лица имат право съгласно националното 
законодателство да решават дали искат да бъдат прехвърлени с кораба или не. Когато 
плавателни съдове след продажбата извършват дейност в други части на света, 
моряците често решават да не бъдат прехвърлени и предпочитат останат със същия 
корабособственик и да работят на друг плавателен съд. Разширяване на приложното 
поле на Директива 2001/23/ЕО би създало правна несигурност както за 
корабособственика, така и за морското лице, в сравнение със сегашното положение. 
Освен това докладчикът счита, че предложението на Комисията за изменение на 
Директива 98/59/ЕО относно колективните уволнения не следва да пречи на покупката 
и продажбата на кораби. Когато са планирани колективни уволнения, работодателите 
трябва да информират представителите на работниците и служителите и да съобщят 
своето решение на компетентния национален орган на държавата, под чието знаме 
плава корабът. Въпреки това, „периодът за размисъл“, който е предвиден в Директива 
98/59/ЕО след уведомяването на публичния орган и забавя процеса за срок от 30 дни, не 
взема под внимание спецификата на сектора на морския транспорт.
От друга страна, докладчикът счита, че морските лица следва да могат да участват и да 
гласуват в рамките на европейските работнически съвети. Когато обаче отдалечеността 
на морските лица от седалището на дружеството за много дълги периоди от време 
прави това неприложимо, ако не и невъзможно, трябва да се предвиди възможността за 
избиране на представители на работниците и служителите или техни заместници.

В контекста на гореизложените забележки докладчикът предлага да се изменят 
определени аспекти на предложението на Комисията, които според нея не вземат 
предвид някои реалности от морската професия и функционирането на морския 
транспорт.

Новите елементи са предназначени за осигуряване на по-голяма правна сигурност за 
всички оператори в сектора.

Общата цел трябва да бъде да се предостави на европейските морски лица възможно 
най-добра защита чрез приемането на предложение за осигуряване на подходящо 
равновесие между необходимостта от адекватно ниво на закрила на морските лица и 
поддържането на конкурентоспособността на сектора, в който те работят.


