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PR_COD_1amCom

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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно отговорностите на държавата на знамето по отношение на прилагането на 
Директива 2009/13/ЕО на Съвета за изпълнение на Споразумението, сключено 
между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и 
Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската 
трудова конвенция от 2006 г. и за изменение на Директива 1999/63/ЕО
(COM(2012)0134 – C7-0083/2012 – 2012/0065(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0134),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0083/2012),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 11.7.2012 
г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0000/2012),

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.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет Предмет

С настоящата директива се установяват 
правила, за да се гарантира, че 
държавите членки изпълняват 
ефективно задълженията си като 
държави на знамето да осъществяват 
мониторинг на спазването на 
изискванията на Директива 2009/13/ЕО 
от корабите, плаващи под тяхно знаме.
Настоящата директива не засяга 
Директива 2009/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

С настоящата директива се установяват 
правила, за да се гарантира, че 
държавите членки изпълняват 
ефективно задълженията си като 
държави на знамето да осъществяват 
мониторинг на спазването на 
изискванията на Директива 2009/13/ЕО 
от корабите, плаващи под тяхно знаме, и 
споразумението на социалните 
партньори, приложено към нея.
Настоящата директива не засяга 
Директива 2009/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

За да се постави ударението върху споразумението на социалните партньори, то се 
добавя към определенията в член 2, така че да не е необходимо да има позоваване на 
него при всяко посочване на Директива 2009/13/ЕО.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 2 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определения Определения

б) „Директива 2009/13/ЕО“ означава 
директивата и споразумението на 
социалните партньори, приложено 
към нея;

Or. en
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Обосновка

Технически погледнато споразумението на социалните партньори е приложено към 
Директива 2009/13/EО (а не е част от тази директива), така че то следва да бъде 
посочено тук, тъй като съдържа съществото на МТК, която е транспонирана в 
законодателството на ЕС.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 2 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „морско трудово свидетелство“, 
„временно морско трудово 
свидетелство“ и „декларация за 
спазване на морските трудови норми“ 
означават съответните документи с 
тези наименования, посочени в 
параграф 9 от Стандарт A5.1.3 –
Морско трудово свидетелство и 
декларация за спазване на морските 
трудови норми –
от Морската трудова конвенция от 
2006 г., изготвени в съответствие с 
образците, дадени в приложение A5-II 
от нея;

Or. en

Обосновка
Целесъобразно е да се дадат определения за тези свидетелства, тъй като ще има 
многократни позовавания на тях в необходимите изменения на настоящата 
директива.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинг на спазването Мониторинг на спазването и издаване 
на свидетелства



PE494.689v01-00 8/46 PR\911361BG.doc

BG

Or. en

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Всяка държава членка гарантира 
изпълнението на задълженията, 
посочени в Директива 2009/13/EО, на 
борда на корабите, плаващи под нейно 
знаме.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.1, параграф 1.

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато държава членка е 
ратифицирала Морската трудова 
конвенция от 2006 г. и е изминал 
период от 12 месеца, считано от деня 
след вписването на нейната 
ратификация с генералния директор 
на Международното бюро по труда, 
тя изцяло спазва изискванията, 
посочени в правило 5.1.3 и стандарт 
A5.1.3 от тази конвенция по 
отношение на издаването на морско 
трудово свидетелство, временно 
морско трудово свидетелство и 
декларация за спазване на морските 
трудови норми. 

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.1, параграф 2, като се взема предвид 
влизането в сила на разпоредбите на МТК VIII, параграф 4.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. При създаването на ефективна 
система за инспекция и издаване на 
свидетелства за морските условия на 
труд отделната държава членка 
може, по целесъобразност, да разреши 
на обществени институции или други 
организации (включително тези на 
друга държава членка, ако последната 
е съгласна), които признава за 
компетентни и независими, да 
провеждат инспекции или да издават 
свидетелства, или да извършват и 
двете. При всички случаи държавата 
членка носи пълната отговорност за 
инспекцията и издаването на 
свидетелства за условията на труд и 
на живот на съответните морски 
лица на борда на кораби, плаващи под 
нейно знаме.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.1, параграф 3.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Морско трудово свидетелство, 
допълнено от декларация за спазване 
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на морските трудови норми, 
представлява по презумпция, при 
липса на доказателства в полза на 
противното, доказателство, че 
корабът е бил подложен на надлежна 
инспекция от държавата членка, под 
чието знаме плава, и че изискванията 
на Директива 2009/13/EО във връзка с 
условията на труд и на живот на 
морските лица са спазени в 
удостоверената степен.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.1, параграф 4.

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Информацията относно 
системата, посочена в параграф 2 от 
настоящия член, включително 
относно използвания за оценка на 
ефективността й метод, се включва в 
докладите на държавата членка до 
Международното бюро по труда 
съгласно член 22 от Учредителния 
акт на последното.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.1, параграф 5; включено е позоваване 
на член 3 от предложението на Комисията.
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Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Всяка държава членка установява 
ясни цели и стандарти, обхващащи 
управлението на нейните системи за 
инспекция и удостоверяване, както и 
общи процедури за оценка на 
степента, до която са постигнати 
тези цели и стандарти.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.1, параграф 5.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1е. Всяка държава членка изисква 
всички кораби, плаващи под нейно 
знаме, да имат на разположение на 
борда екземпляр от Директива 
2009/13/EО и споразумението на 
социалните партньори, приложено 
към нея.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.1, параграф 2.
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Изменение 12

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Персонал, отговарящ за осъществяване 
на мониторинг на спазването

Признати организации и техният
персонал, отговарящ за осъществяване 
на мониторинг на спазването

Or. en

Изменение 13

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 
на посочената директива.

1. Всяка държава членка гарантира, 
че институциите или другите 
организации („признатите 
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, 
статут и независимост, за да могат да 
извършват споменатата проверка и да
осигуряват спазването на изискванията 
на посочената директива. Функциите 
за инспекция или за удостоверяване, 
които признатите организации 
могат да бъдат упълномощени да 
провеждат, попадат в обхвата на 
дейностите, за които параграфи б) до 
д) изрично посочват, че се 
осъществяват от държавата членка 
или от призната организация.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.2, параграф 1.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Докладите, посочени в член 3, 
параграф 1, буква г), съдържат 
информация относно всяка призната 
организация, степента на дадените й 
правомощия и предприетите мерки 
от държавата членка, за да 
гарантира, че разрешените дейности 
се провеждат изцяло и ефективно.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.2, параграф 2. 

Изменение 15

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1б

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За целите на признаването, в 
съответствие с параграф 1a, 
държавата членка разглежда 
компетентността и независимостта 
на съответната организация и 
определя дали тя е доказала, в 
степента, необходима за провеждане 
на дейностите, обхванати от 
предоставеното й разрешение, че:
а) притежава необходимите 
специализирани познания във връзка 
със съответните аспекти от 
Директива 2009/13/EО и подходящи 
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познания относно работата на кораб, 
включително минималните 
изисквания за морските лица, за да 
могат да работят на кораб, 
условията за работа, жилищните 
помещения, съоръженията за отдих, 
храната и сервирането, 
предотвратяването на злополуки, 
защита на здравето, медицинско 
обслужване, благосъстояние и 
социално осигуряване;
б) е в състояние да поддържа и 
повишава нивото на специализирани 
познания на своя персонал;
в) познава в необходимата степен 
изискванията на Директива 
2009/13/EО, както и приложимите 
национални законови и подзаконови 
актове и съответните международни 
инструменти;както и
г) нейните размер, структура, опит и 
капацитет съответстват на вида и 
степента на предоставяните 
правомощия.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.1, параграф 1, букви а) до г) 
включително.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Всички разрешения, предоставени 
във връзка с инспекции, най-малкото 
оправомощават съответната 
призната организация да изисква 
коригирането на недостатъците, 
които е установила в условията на 
труд и на живот на морските лица, и 
да осъществява инспекции в тази 
връзка по искане на държавата на 
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пристанището.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.2, параграф 2.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Всяка държава членка установява:
а) система, за да се гарантира 
адекватността на работата, 
изпълнявана от признатите 
организации. Тази система включва 
информация относно всички 
приложими национални законови и 
подзаконови актове и съответни 
международни инструменти; както и
б) процедури за комуникация с такива 
организации и за контрол на техните 
действия.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.2, параграф 3.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Всяка държава членка предоставя 
на Международното бюро по труда 
актуален списък на всички признати 
организации, които са оправомощени 
да действат от нейно име, и редовно 
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актуализира този списък. В списъка 
се посочват функциите, които 
признатите организации са 
оправомощени да упражняват.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.2, параграф 4.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Морско трудово свидетелство
4a. Всяка държава членка изисква 
корабите, плаващи под нейно знаме, 
да имат на борда си и да поддържат 
актуализирано морско трудово 
свидетелство, удостоверяващо, че 
условията на труд и на живот на 
морските лица на борда на кораба, 
включително мерките за 
продължаващо спазване на нормите, 
които трябва да се включат в 
декларацията за спазване на 
морските трудови норми, са били 
обект на инспекция и отговарят на 
националните законови или под-
законови актове, или на други мерки 
за изпълнение на Директива 
2009/13/EО и споразумението на 
социалните партньори, приложено 
към нея.

Or. en

Обосновка

Целта е да се включи изискване (въз основа на МТК, правило 5.1.3, параграф 3) 
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държавите членки да издават свидетелства.

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б

Инспекция и изпълнение
1. Всяка държава членка проверява 
чрез ефективна и координирана 
система от редовни инспекции, 
мониторинг и други мерки за контрол 
дали корабите, плаващи под нейно 
знаме, отговарят на изискванията на 
Директива 2009/13/ЕО, във вида в
който е изпълнена в националните 
законови и подзаконови актове.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.4, параграф 1.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 4б – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подробните изисквания относно 
системата за инспекция и 
изпълнение, посочена в параграф 1, се 
определят в параграфи 3 до 19 по-долу.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.4, параграф 2.
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Изменение 22

Предложение за директива
Член 4б – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка поддържа 
система за инспекция на условията за 
морските лица на борда на корабите, 
плаващи под нейно знаме, която 
включва проверка дали мерките във 
връзка с условията на труд и на 
живот, посочени в декларацията за 
спазване на морските трудови норми, 
когато това е приложимо, се следват 
и дали са изпълнени изискванията на 
Директива 2009/13/EО.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 1.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 4б – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата членка определя 
достатъчно голям брой 
квалифицирани инспектори, с цел 
изпълнение на отговорностите си 
съгласно параграф 3.  Когато 
признати организации са 
оправомощени да провеждат 
инспекции, държавата членка изисква 
лицата, извършващи инспекцията, да 
имат необходимата за целта 
квалификация и им предоставя 
необходимите юридически права, за да 
изпълняват задълженията си.

Or. en



PR\911361BG.doc 19/46 PE494.689v01-00

BG

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 2.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 4б – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Предприемат се необходимите 
мерки, за да се гарантира, че 
инспекторите имат необходимото 
или желателно обучение, 
компетентност, мандат, 
правомощия, статут и независимост, 
за да могат да извършват проверката 
и да осигуряват спазването на 
изискванията, както се посочва в 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 3.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 4б – параграф 6 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато става въпрос за държава 
членка, за която се прилага член 3, 
параграф 1а, инспекциите се 
провеждат в интервали, изисквани 
от стандарт A5.1.3 от Морската 
трудова конвенция от 2006 г., когато 
това е приложимо. По отношение на 
другите държави членки, интервалът 
между инспекциите не надвишава 
три години.

Or. en
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Обосновка
Изменението цели привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 3,
но прави разграничение между държавите членки, за които МТК се прилага (в този 
случай може да има позоваване на МТК стандарт A5.1.3), и тези, за които 
конвенцията не се прилага.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 4б – параграф 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. 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 
Директива 2009/13/ЕО или че има 
сериозни пропуски в прилагането на 
мерките, посочени в декларацията за 
спазване на морските трудови норми, 
държавата членка прави 
необходимото за разследване на 
въпроса и гарантира предприемането 
на действия за коригиране на всички 
констатирани пропуски.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 5.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 4б – параграф 8 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяка държава членка предоставя и 
ефективно изпълнява необходимите 
правила с цел гарантиране, че 
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инспекторите имат статута и 
условията на работа, осигуряващи 
тяхната независимост по отношение 
на смяна на правителство и на 
неправомерно външно влияние.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 6.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 4б – параграф 9 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Инспекторите, които са получили 
ясни насоки по отношение на 
задачите, които трябва да 
изпълняват, и на които са 
предоставени необходимите 
правомощия, са упълномощени:
а) да се качват на борда на кораб, 
плаващ под знамето на държавата 
членка;
б) да провеждат всички проверки, 
изпитвания или разследвания, които 
счетат за необходими, за да се убедят 
в строгото спазване на стандартите; 
както и
в) да изискват всеки пропуск да бъде 
коригиран и когато имат основание 
да считат, че пропуските 
представляват сериозно нарушение на 
изискванията на Директива 
2009/13/EО (включително правата на 
морските лица) или че сериозно 
застрашават безопасността, 
здравето или сигурността на 
морските лица, да наложат забрана 
корабът да напуска пристанището, 
докато не бъдат предприети 
необходимите действия.
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Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 7, букви а) до в) 
включително.

Изменение 29

Предложение за директива
Член 4б – параграф 10 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Всяко действие, предприето в 
съответствие с параграф 9, буква в), 
подлежи на евентуално обжалване 
пред съдебен или административен 
орган, за което може да съществува 
право.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 8.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 4б – параграф 11 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Инспекторите разполагат с 
правомощията да предоставят 
съвети, вместо да започнат или 
препоръчат производство, когато 
няма явно нарушение на изискванията 
на Директива 2009/13/EО, 
застрашаващо безопасността, 
здравето или сигурността на 
съответните морски лица, и когато 
няма предходни данни за подобни 
нарушения.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 9.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 4б – параграф 12 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Инспекторите третират като 
поверителен източника на 
оплакването или жалбата, в които се 
твърди за наличие 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 показват 
по никакъв начин на 
корабособственика, на неговия 
представител или на корабния 
оператор, че е предприета инспекция 
в резултат на такова оплакване или 
жалба.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 10.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 4б – параграф 13 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. На инспекторите не се възлагат 
задачи, които могат, поради своя брой 
или естество, да навредят на 
ефективната инспекция или да 
засегнат по какъвто и да е начин 
техните правомощия или 
безпристрастност в отношенията 
им с корабособствениците, морските 
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лица или други заинтересовани 
страни.
И по-специално:
а) забранено е инспекторите да имат 
какъвто и да е пряк или косвен 
интерес във връзка с дейностите, 
които трябва да инспектират; както 
и
б) без да се засягат подходящите 
санкции или дисциплинарни мерки, 
инспекторите не разкриват, дори и 
след като вече не изпълняват тези 
функции, търговските тайни или 
поверителните работни процедури, 
или информацията от личен 
характер, с които може да са се 
запознали при изпълнението на 
задълженията си.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 11, букви а) и б).

Изменение 33

Предложение за директива
Член 4б – параграф 14 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Инспекторите представят доклад 
относно всяка инспекция на 
компетентния орган на държавата 
членка. Екземпляр от доклада на 
английски език или на работния език 
на кораба се предоставя капитана на 
кораба, а друг екземпляр се поставя на 
информационното табло на кораба за 
сведение на морските лица и при 
искане се изпраща на техните 
представители.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 12.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 4б – параграф 15 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. Компетентният орган на всяка 
държава членка поддържа дневник на 
инспекциите на условията за 
морските лица на корабите, които 
плават под неин флаг.  След 
приключването на годината той 
публикува годишен доклад относно 
инспекционните дейности в разумен 
срок, който не надвишава шест 
месеца.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 13.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 4б – параграф 16 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. В случай на разследване след 
голяма авария, докладът се представя 
на компетентният орган на 
съответната държава членка във 
възможно най-кратки срокове и не по-
късно от един месец след 
приключването на разследването.

Or. en



PE494.689v01-00 26/46 PR\911361BG.doc

BG

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 14.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 4б – параграф 17 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Когато се провежда инспекция или 
когато са предприети мерки съгласно 
настоящия член се полагат всички 
разумни усилия за избягване на 
необосновано задържане или забавяне 
на кораб.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 15.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 4б – параграф 18 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. Компенсацията се плаща в 
съответствие с националните 
законови и подзаконови актове за 
всички понесени загуби или щети в 
резултат на неправомерното 
упражняване на правомощията на 
инспекторите. Доказателствената 
тежест във всеки случай пада върху 
тъжителя.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 16.
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Изменение 38

Предложение за директива
Член 4б – параграф 19 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. Предвиждат се и ефективно се 
прилагат от всяка държава членка 
съответни санкции и други 
коригиращи мерки за нарушения на 
изискванията на Директива 
2009/13/ЕО (в т.ч. на правата на 
морските лица) и за възпрепятстване 
на инспекторите при упражняването 
на техните задължения. 

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.4, параграф 17.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 5а – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а

Бордови процедури за подаване на 
жалби

1. Държавите членки изискват от 
корабите, които плават под тяхно 
знаме, да имат бордови процедури за 
справедливо, ефективно и 
своевременно обработване на жалби 
от морски лица срещу евентуални 
нарушения на изискванията на 
Директива 2009/13/ЕО (включително 
относно правата на морските лица).

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.5, параграф 1.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 5а – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки забраняват и 
наказват всяка форма на преследване 
на морски лица заради подаване на 
жалби.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.5, параграф 2.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 5а – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Разпоредбите на настоящия член 
не засягат правото на морското лице 
да търси правна защита с други 
правни средства, които то счита за 
подходящи.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.1.5, параграф 3.
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Изменение 42

Предложение за директива
Член 5а – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засяга евентуален по-
широк обхват, който може да бъде 
даден в националните законови и 
подзаконови актове или в 
колективните трудови договори, 
бордовите процедури може да бъдат 
използвани от морските лица за 
подаване на жалби по всички въпроси, 
които биха могли да представляват 
нарушение на изискванията на 
Директива 2009/13/ЕО (включително 
относно правата на морските лица).

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.5, параграф 1.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 5а – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка държава членка осигурява 
наличие в своите законови и 
подзаконови актове на бордови 
процедури за подаване на жалби, за да 
отговори на изискванията на 
параграфи 1 – 3. Целта на такива 
процедури е жалбите да бъдат 
разглеждани на най-ниското 
възможно ниво. При всички случаи 
обаче морските лица имат право да 
подават жалби директно до 
капитана и ако считат това за 
необходимо, до съответните външни 
органи.
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Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.5, параграф 2.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 5а – параграф 6 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Бордовите процедури за подаване на 
жалби дават на морските лица право 
да бъдат придружавани или 
представлявани по време на 
процедурата, както и да се 
предоставят защитни мерки срещу 
евентуално преследване на морски 
лица заради подаването на жалби. 
Терминът „преследване“ обхваща 
всички недобронамерени действия, 
предприети от лице по отношение на 
морско лице заради подаването на 
жалба, която не е очевидно дребнава 
или злонамерена.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.5, параграф 3.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 5а – параграф 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В допълнение към копието от 
споразумението за наемане на работа 
на морски лица всички морски лица 
разполагат с копие на бордовите 
процедури за подаване на жалби, 
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приложими на кораба. То съдържа 
информация за контакт с 
компетентния орган в държавата, 
под чието знаме плава корабът, и в 
държавата, в която пребивава 
морското лице, ако те са различни, 
както и името на лицето(ата) на 
борда на кораба, което(ито) 
може(гат) поверително да 
предоставят на морските лица 
безпристрастни съвети относно 
техните жалби и да ги 
подпомогне(ат) по друг начин при 
следването на процедурите за 
подаване на жалби, до които имат 
достъп на борда на кораба.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.1.5, параграф 4.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 5б – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б

Отговорности на доставчиците на 
работна ръка

1. Без да се нарушава принципа на 
отговорността на всяка държава 
членка за условията на труд и на 
живот на морските лица на кораби, 
плаващи под нейно знаме, 
съответната държава членка носи 
също отговорност за гарантиране на 
прилагането на изискванията на 
настоящия член по отношение на 
набирането и назначаването на 
морски лица, както и за 
социалноосигурителната защита на 
морските лица, които са нейни 
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граждани или жители, или имат по 
друг начин местожителство на нейна 
територия, доколкото такава 
отговорност се предвижда в
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.3, параграф 1.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 5б – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подробни изисквания за 
прилагането на параграф 1 са 
изложени в параграфи 5 – 18 по-долу.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.3, параграф 2.

Изменение 48

Предложение за директива
Член 5б – параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията 2. Изменение

3. Всяка държава членка създава 
ефективна система за инспекция и 
контрол за прилагането на 
отговорностите й по настоящия 
член за предоставяне на работна 
ръка.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.3, параграф 3.
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Изменение 49

Предложение за директива
Член 5б – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията относно 
системата, посочена в параграф 3, в 
т.ч. използвания за оценка на 
ефективността метод, се включва в 
докладите на държавата членка до 
Международното бюро по труда 
съгласно член 22 от Учредителния 
акт на последното.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, правило 5.3, параграф 4.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 5б – параграф 5 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Всяка държава членка прилага 
изискванията на настоящия член, 
приложими за действието и 
практикуването на службите за 
набиране и назначаване на работа на 
морски лица на нейна територия чрез 
система за инспекция и контрол и 
правни процедури за нарушения при 
лицензирането и други оперативни 
изисквания съгласно параграфи 5 – 18.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A5.3, параграф 1.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 5б – параграф 6 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Всички морски лица имат достъп 
до ефикасна, съобразена и 
подотчетна система за намиране на 
работа на борда на кораб без такси за 
тях.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 1,4, параграф 1.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 5б – параграф 7 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Службите за набиране и 
назначаване на работа на морски 
лица, действащи на територията на 
държава членка отговарят на 
стандартите, посочени в параграфи 5 
– 18.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 1,4, параграф 2.
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Изменение 53

Предложение за директива
Член 5б – параграф 8 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяка държава членка изисква по 
отношение на морските лица на 
борда на кораби, които плават под 
нейно знаме, собствениците на 
кораби, които използват служби за 
набиране и назначаване на работа на 
морските лица, установени в държави 
или територии, в които Морската 
трудова конвенция от 2006 г. не се 
прилага, да гарантират, че тези 
услуги отговарят на изискванията, 
посочени в параграфи 5 – 18.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, правило 1,4, параграф 3.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 5б – параграф 9 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Всяка държава членка, която 
извършва услуга за обществено 
набиране на морски лица и намиране 
на работа, гарантира, че услугата се 
извършва по подходящ начин, който 
защитава и насърчава трудовите 
права на морските лица съгласно 
Директива 2009/13/ЕО. 

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 1.
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Изменение 55

Предложение за директива
Член 5б – параграф 10 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Когато на територията на 
държава членка има частни служби 
за набиране и назначаване на работа 
на морски лица, чиято основна цел е 
набирането и намирането на работа 
на морски лица или които набират и 
намират работа на голям брой 
морски лица, те действат единствено 
в съответствие със стандартизирана 
система за лицензиране или 
сертифициране или с друга форма на 
регулиране. Тази система се създава, 
изменя или променя единствено след 
консултация със засегнатите 
организации на собственици на 
кораби или на морски лица. В случай 
на съмнение дали настоящия член се 
прилага към частна служба за 
набиране и назначаване на работа на 
морски лица, въпросът се решава от 
компетентния орган на всяка 
държава членка след консултация със 
съответните организации на 
собственици на кораби и на морски 
лица. Не се насърчава необоснованото 
разпространение на частни служби за 
набиране и назначаване на работа на 
морски лица.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 2.
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Изменение 56

Предложение за директива
Член 5б – параграф 11 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на параграф 10 също се 
прилагат – доколкото те са считани 
за целесъобразни от компетентния 
орган на държавата членка след 
консултация със съответните 
организации на морски лица и на 
корабособственици – в контекста на 
службите за набиране и назначаване 
на работа на морски лица, ръководени 
от организация на морски лица на 
територията на държавата членка 
за предоставянето на морски лица, 
които са граждани на тази държава 
членка, за кораби, които плават под 
нейното знаме. услугите, обхванати 
от настоящия параграф, са тези, 
които отговарят на следните 
условия:
a) службата за набиране и 
назначаване на работа на морски лица
се ръководи съгласно колективно 
трудово споразумение между тази 
организация и корабособственик;
б) организацията на морските лица и 
корабособственикът са установени на 
територията на държавата членка;
в) държавата членка има национални 
законови или подзаконови актове или 
процедура за разрешаване или 
регистриране на колективно трудово 
споразумение, разрешаващо 
действието на службата за набиране 
и назначаване на работа на морски 
лица  както и
г) службата за набиране и 
назначаване на работа на морски лица 
се управлява по подходящ начин и са 
взети мерки за защита и насърчаване 
на трудовите права на морските 
лица, сравними с предвидените в 
параграф 13. 
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Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 3.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 5б – параграф 12 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Нищо във формулировката на 
параграфи 1 – 18 не:
а) възпрепятства държава членка да 
поддържа служби безплатни 
обществени служби за набиране и 
назначаване на работа на морски лица 
в рамките на политика на отговаряне 
на нуждите на морските лица и 
собствениците на кораби, независимо 
дали службата е част от или е 
съгласувана с публична служба по 
труда за всички работници и 
работодатели; или
б) налага на държава членка 
задължението да създаде система за 
действието на частни служби за 
набиране и назначаване на работа на 
морски лица на нейна територия.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 4.
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Изменение 58

Предложение за директива
Член 5б – параграф 13 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Държава членка, приемаща 
система, посочена в параграф 10, 
буква а) от настоящия член, в своите 
законови и подзаконови актове или 
други мерки най-малкото:
a) забраняват на службите за 
набиране и назначаване на работа на 
морски лица да използват средства, 
механизми или списъци, 
предназначени да попречат или 
възпрат морските лица да получат 
работно място, за което имат 
квалификация;
б) изискват от морските лица да не се 
поемат пряко или косвено, изцяло или 
частично, такси или друг вид 
заплащане за набиране или 
назначаване на работа или за 
предоставяне на работа, с изключение 
на разходите на морското лице за 
получаване на задължителното 
национално медицинско 
свидетелство, национална книжка за 
морско лице или други сходни лични 
пътни документи, без обаче в това 
число да влизат разходите за виза, 
които се поемат от 
корабособственика; както и
в) гарантира, че службите за 
набиране и назначаване на работа на 
морски лица, действащи на нейна 
територия:
(i) поддържат и осъвременяват 
регистър на всички морски лица, 
набрани или назначени чрез тях, 
който е на разположение за проверка 
от компетентния орган на 
държавата членка;
(ii) гарантират, че морските лица са 
информирани за своите права и 
задължения в рамките на 



PE494.689v01-00 40/46 PR\911361BG.doc

BG

споразумението за наемане на работа 
преди или в хода на процеса на 
назначаване и че са взети подходящи 
мерки за морските лица за 
разглеждането на техните 
споразумения за наемане на работа 
преди и след подписването им, като 
те получават екземпляр от 
споразумението;
(iii) проверяват, че набраните или 
назначените на работа от тях 
морски лица разполагат с 
квалификацията и притежават 
необходимите документи за 
съответната работа, както и че 
споразуменията за наемане на работа 
са съобразени с приложимите 
законови и подзаконови актове и с 
всяко колективно трудово 
споразумение, което е част от 
споразумението за наемане на 
работа; 
(iv) гарантират, доколкото това е 
възможно, че корабособственикът 
разполага със средства да защити 
морските лица от задържане на 
чуждо пристанище;
(v) разглеждат и отговарят на всяка 
жалба относно техните дейности и 
съобщават на компетентния орган на 
държавата членка за всяка жалба, за 
която не е намерено решение;
(vi) създават система за защита, 
посредством застраховка или 
еквивалентна целесъобразна мярка, за 
предоставяне на компенсация на 
морските лица за парични загуби, 
които те може да понесат в 
резултат от неосъществяването на 
услуга за набиране или назначаване на 
работа или от неизпълнението от 
страна на съответния 
корабособственик на задълженията 
му по споразумението за назначаване 
на морските лица.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт А1.4, параграф 5, букви а) до в), точки 
(i-vi).

Изменение 59

Предложение за директива
Член 5б – параграф 14 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Компетентният орган на 
засегнатата държава членка 
наблюдава и контролира отблизо 
всички служби за набиране и 
назначаване на работа на морските 
лица, действащи на територията на 
засегнатата държава членка. Всички 
лицензи или сертификати или сходни 
разрешителни за действието на 
частни служби на територията се 
предоставят или подновяват 
единствено след проверка за това, че 
съответната служба за набиране и 
назначаване на работа на морски лица 
отговаря на националните законови и 
подзаконови актове.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 6.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 5б – параграф 15 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

15. Компетентният орган на 
засегнатата държава членка 
гарантира наличието на 
съответните механизми и процедури 
за разследването, ако това е 
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необходимо, на жалби относно 
дейностите на службите за набиране 
и назначаване на работа на морски 
лица с участието, по 
целесъобразност, на представители 
на корабособствениците и морските 
лица.

Or. en

Обосновка
Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 7.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 5б – параграф 16 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16. Когато държава членка е 
ратифицирала Морската трудова 
конвенция от 2006 г. и е изминал 
период от 12 месеца, считано от деня 
след вписването на нейната 
ратификация с генералния директор 
на Международното бюро по труда, 
тя, доколкото това е възможно, 
уведомява своите граждани за 
възможните проблеми, съпътстващи 
подписването на договор с кораб, 
който плава под знамето на държава, 
която не е ратифицирала Морската 
трудова конвенция от 2006 г., докато 
бъде задоволена, че са прилагани 
еквивалентни на определените от 
настоящия член стандарти.  
Взетите в тази връзка мерки от 
държавата членка не противоречат 
на принципа на свободното движение 
на работниците, заложен в 
договорите, по които държавата 
членка и други засегнати държави 
може да са страни.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 8.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 5б – параграф 17 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Всяка държава членка, за която се 
прилага параграф 16, изисква от 
корабособствениците, чиито кораби 
плават под нейно знаме, прибягващи 
до служби за набиране и назначаване 
на работа на морски лица, установени 
в държави или територии, в които 
Морската трудова конвенция от 2006 
г. не се прилага, да гарантират, 
доколкото това е възможно, че тези 
служби отговарят на изискванията, 
посочени в параграфи 5 – 18.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 9.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 5б – параграф 18 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18. Нищо в текста на параграфи 5 –
18 не следва да се разбира като 
намаляващо задълженията и 
отговорностите на 
корабособствениците или на държава 
членка по отношение на корабите, 
които плават под нейно знаме.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с МТК, стандарт A1.4, параграф 10.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Вашият докладчик счита, че аспектите на контрола от страна държавата на знамето в 
Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК) следва да бъдат вписани в европейското 
законодателство по по-подробен и конкретен начин. Съществено преимущество на 
включването на МТК в правото на ЕС е това, че то ще предостави много по-строг 
режим на прилагане в рамките на ЕС, например чрез процедурите на ЕС за нарушение, 
като това ще засили спазването още повече.
Разпоредбите на ЕС относно държавата на знамето следва много повече да отразяват 
това, което МТК конкретно и изрично изисква, за да се избегнат различни тълкувания 
от държавите членки, които би могло да доведат до нечестна конкуренция и социален 
дъмпинг.

Вашият докладчик предлага, доколкото се разпростират правомощията на ЕС, пълно 
взаимстване от МТК в настоящата директива. 

Дял 5 от МТК се отнася до спазването и прилагането и правило 5.1 е озаглавено 
„Отговорности на държавата на знамето”.

Предлаганите изменения се отнасят в частност до следните въпроси:

- Общи принципи, както са посочени в правило, стандарт и насока 5.1.1 на МТК, за 
гарантиране на това всяка държава членка да изпълнява своите отговорности във 
връзка с корабите, които плават под нейното знаме.

- Разрешаване на призната организация, както е посочено в правило, стандарт и 
насока 5.1.2 на МТК. 
Вашият докладчик счита, че член 4 от предложението на Комисията следва да бъде 
изменен, за да се гарантира изрично позоваване на много специфичната разпоредба на 
МТК за гарантиране, че признатите организации и техният персонал провеждат своите 
мониторингови задачи по възможно най-добър начин. 

- Морско трудово свидетелство и декларация за спазване на морските трудови 
норми, вж. правило, стандарт и насока 5.1.3 на МТК.
В член 3 от предложението на Комисията се говори за „инспекция”, но не за 
„свидетелство” и следва да има изискване за създаването на ефективна система за 
издаване на свидетелства. При все че в предложението на Комисията не се съдържат 
разпоредби относно морското трудово свидетелство, вашият докладчик счита, в 
рамките на правните правомощия на ЕС, да се включат такива, тъй като разпоредбите 
на МТК относно морското трудово свидетелство и декларацията за спазване на 
морските трудови норми са от основно значение за прилагането на МТК.

- Инспекция и изпълнение, вж. правило, стандарт и насока 5.1.4 на МТК.
Освен позоваването на „инспекции” в член 3 от предложението на Комисията, в 
директивата не са включени части от този раздел. Ако правилата на МТК по въпроса 
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бяха включени на равнище ЕС, това би направило много за гарантирането на доброто 
изпълнение от държавите членки на ЕС на силен и последователен режим на инспекции 
и изпълнение.

- Бордови процедури за подаване на жалби, както са посочени в правило, стандарт и 
насока 5.1.5 на МТК.
Въпреки че в член 5 от предложението на Комисията се говори за жалби, изискванията 
му са изложени много накратко и пренебрегват някои важни аспекти на съответните 
части на МТК. Важни правила и разпоредби относно жалбите трябва да бъдат 
включени по по-подробен начин.

- Отговорности на доставчиците на работна ръка, вж. правило, стандарт и насока 5.3 
на МТК, за да се гарантира, че държавите членки изпълняват своите отговорности по 
отношение на набирането и намирането на работа и социалната защита на своите 
морски лица. 


