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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1687/2012, внесена от Уве Крюгер, с германско гражданство, 
относно работното време на морските лица на кораби на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че по отношение на редица аспекти на 
организацията на работното време германските органи прилагат Директива 2003/88/ЕО 
по отношение на морските лица, наети в публичното корабоплаване. Тази директива не 
се прилага по отношение на морските лица, наети в търговското корабоплаване. Според 
вносителя на петицията е налице дискриминация между морските лица, наети в 
публичното корабоплаване, и морските лица, наети в търговското корабоплаване. 
Вносителят на петицията се пита защо в мирно време Директива 1999/63/ЕО относно 
работното време на морските лица не се прилага като минимално изискване за 
морските лица, наети в публичното корабоплаване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

С оглед на информацията, предоставена в петицията, изглежда, че германските органи 
прилагат Директива 2003/88/ЕО спрямо морските лица, наети в публичното 
корабоплаване, включително морските лица в германския флот. Тази директива не се 
прилага по отношение на морските лица, наети в търговското корабоплаване. 
Вносителят на петицията счита, че това е по-неблагоприятно третиране, тъй като 
поради това морските лица, наети в публичното корабоплаване, не могат да работят 
повече от 48 часа седмично, и се пита защо в мирно време Директива 1999/63/ЕО не се 
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прилага по отношение на морските лица, наети в публичното корабоплаване.  

Съгласно клауза 1 от приложението към Директива 1999/63/ЕО тя се прилага „за 
морските лица на борда на всеки морски кораб, притежаван от публични или частни 
субекти, който е регистриран на територията на държава членка и обичайно извършва 
морски търговски дейности.“ Следователно по принцип е без значение дали даден 
кораб е собственост на публична институция или на частно лице/частен субект. 

Освен това корабът обичайно следва да „извършва морски търговски дейности“, за да 
се прилага тази директива. Често кораби, притежавани от правителствена институция, 
извършват дейности, различни от търговските. Такива кораби не попадат в обхвата на 
Директива 1999/63/ЕО.  

Клауза 2, буква в) определя по-точно обхвата на Директива 1999/63/ЕО по отношение 
на лицата. Тя посочва, че за целта на директивата „морско лице“ означава всяко лице, 
което е наето или изпълнява каквато и да е дейност на борда на морски кораб, за който 
се прилага споразумението“ (приложено към директивата). Следователно съгласно 
формулировката на клауза 2, буква в) от Директива 1999/63/ЕО се изисква трудов 
договор/трудово правоотношение или ангажиране. 

Директива 2009/13/ЕО1, която прилага Морската трудова конвенция, след влизането си 
в сила на 20 август 2013 г. разширява обхвата на клауза 2, буква в), като обхваща 
„всяко лице, което е наето на работа или е ангажирано или работи в каквото и да е 
качество на борда на кораб“.  

Следователно, според определението в Директива 2009/13/ЕО е възможно морските 
лица,  наети в публичното корабоплаване, да попадат в обхвата на Директива 
1999/63/ЕО, при условие че те работят на кораби, които обичайно извършват търговски 
дейности.  Това би означавало, че се прилага клауза 5 от приложението към Директива 
1999/63/ЕО:

Клауза 5

1. Границите на работното време или на почивката се установяват, както следва:

а) максималната продължителност на работното време не превишава:

i) 14 часа на всеки период от 24 часа и

ii) 72 часа на всеки период от 7 дни

или

б) минималната продължителност на почивката не е под:

i) 10 часа на всеки период от 24 часа и

ii) 77 часа през всеки период от 7 дни.
                                               
1 Член 7 от тази директива гласи, че директивата влиза в сила на датата на влизане в сила на Морската 
трудова конвенция, която е 20 август 2013 г. Тя следва да бъде транспонирана от държавите членки в 
срок от 12 месеца след датата на влизане в сила. 
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Ако морските лица, наети в публичното корабоплаване, до които се отнася петицията, 
не са обхванати от тази директива, те действително ще попаднат в обхвата на 
Директива 2003/88/ЕО1, която обхваща „работниците“ в широк смисъл.   

Директива 2003/88/ЕО установява общи минимални изисквания за работниците във 
всички държави членки, които включват ограничения на продължителността на 
работното време (не повече от 48 часа средно работно време на седмица, 
включително извънредния труд).  

Въпреки това Директива 2003/88/ЕО предвижда гъвкавост при организацията на 
работното време.  Чрез дерогация държавите членки могат, наред с другото, да приемат 
чрез законови, подзаконови или административни разпоредби референтен период от 
най-много 6 месеца в случаите, определени в член 17, параграф 3. В съответствие с 
член 22, параграф 1 всеки работник може, по силата на споразумение със своя 
работодател, да избере да работи повече часове от установения 48-часов лимит, но само 
ако съответната държава членка позволява използването на тази дерогация и при 
условие че се спазват условията за защита, изброени в този член (т.нар. възможност за 
отказ от участие). 

Възможно е морски лица, които работят на борда на кораб, да не са обект на 
националното законодателство, прилагащо Директива 1999/63/ЕО, което се дължи на 
факта, че корабът, на който работят, не може да бъде считан за морски, и/или на това, 
че корабът не извършва морски търговски дейности.  В тези случаи съответните морски 
лица обикновено попадат в приложното поле на националното законодателство, което 
прилага Директива 2003/88/ЕО. 

Заключение

Изглежда, че морските лица, наети в публичното корабоплаване, до които се отнася 
петицията, са наети на кораби на въоръжените сили. Тези кораби обичайно не 
извършват морски търговски дейности. Следователно тези морски лица в 
действителност попадат в обхвата на Директива 2003/88/ЕО. 

Ако обаче морските лица, наети в публичното корабоплаване, работят на кораби, които 
обичайно извършват морски търговски дейности, те попадат в обхвата на Директива 
1999/63/ЕО. Ако случаят е такъв, вносителят на петицията може да подаде жалба до 
националния орган. 

                                               
1 Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои 
аспекти на организацията на работното време, OВ L 299, 18.11.2003 г., стр. 9 – 19.


