
PR\1040773BG.doc PE541.670v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по заетост и социални въпроси

2013/0390(COD)

18.12.2014

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД

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 – C8-0409/2013 – 2013/0390(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Елизабет Морен-Шартие



PE541.670v01-00 2/17 PR\1040773BG.doc

BG

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

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 – C8-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
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 25 март 
2014 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 април 2014 г.2,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по рибно стопанство (A8-0000/2014),

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.

                                               
1 ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 35.
2 ОВ C 174, 7.6.2014 г., стр. 50.
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 153 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) Европейският парламент и 
Съветът в съответствие с обикновената 
законодателна процедура могат да 
приемат посредством директиви 
минимални изисквания, които следва да 
бъдат приложени постепенно, с цел 
подобряване на условията на труд, 
закрила на работниците при 
прекратяване на трудовия договор, по-
добро информиране и консултиране на 
работниците, както и подобряване на 
работната среда, за да се защитят 
здравето и безопасността на 
работниците. Тези директиви трябва да 
избягват налагането на 
административни, финансови и правни 
ограничения по начин, който би 
попречил на създаването и развитието 
на малки и средни предприятия.

(1) Съгласно член 153 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) Европейският парламент и 
Съветът в съответствие с обикновената 
законодателна процедура могат да 
приемат посредством директиви 
минимални изисквания, които следва да 
бъдат приложени постепенно, с цел 
подобряване на условията на труд, 
закрила на работниците при 
прекратяване на трудовия договор, по-
добро информиране и консултиране на 
работниците, както и подобряване на 
работната среда, за да се защитят 
здравето и безопасността на 
работниците. Тези директиви трябва да 
избягват налагането на 
административни, финансови и правни 
ограничения по начин, който би 
попречил на създаването и развитието 
на малки и средни предприятия, за 
които е съществено да се напомни, че 
са в основата на създаването на 85%
от новите работни места в 
Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Доколкото съществуването и/или 
възможността за въвеждане на 
изключвания не са обосновани от 

(3) Доколкото съществуването и/или 
възможността за въвеждане на 
изключвания не са обосновани от 
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обективни причини, те следва да бъдат 
премахнати.

обективни причини и това създава на 
практика дискриминационни 
ситуации за морските лица, тези 
изключвания следва да бъдат 
премахнати.

Or. fr

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 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 освобождаванията и 
дерогациите само в ограничена степен, 
а осем държави членки1а не са ги 
използвали въобще. Освен това поради 
изключванията се създава положение 
на нелоялна конкуренция между 
държавите членки, което трябва да 
бъде поправено.

__________________
1а България, Чешката република, 
Испания, Франция, Австрия, Полша, 
Словения и Швеция.

Or. fr

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 7
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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 да 
се подобрят условията на труд на 
корабите.

(7) Настоящата директива е в
съответствие със „Синята книга“28, в 
която 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 да 
се подобрят условията на труд на 
корабите.

__________________ __________________
28Документ COM(2007) 575 
окончателен, 10.10.2007 г.

28Документ COM(2007) 575 
окончателен, 10.10.2007 г.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Настоящата стратегия 
съответства също така и на 
стратегията „Европа 2020“ и на 
нейните цели по отношение на 
заетостта, както и на стратегията 
на Комисията „за нови умения и 
работни места: европейският принос 
за постигане на пълна заетост“1а.

__________________
1а COM(2010) 682 окончателен/2.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Социалните партньори от 
морския и риболовния сектор са 
постигнали съществено споразумение 
за подходящо прилагане на 
настоящата директива. В това 
споразумение се постига добър баланс 
между необходимостта да се 
подобрят условията за работа на 
морските лица и необходимостта да 
се вземат предвид особеностите на 
съответния сектор. 

Or. fr

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С оглед на технологичния напредък 
през последните години, особено в 
сферата на комуникационните 
технологии, изискванията във връзка с 
информирането и консултирането 
следва да бъдат осъвременени.

(9) С оглед на технологичния напредък 
през последните години, особено в 
сферата на комуникационните 
технологии, изискванията във връзка с 
информирането и консултирането 
следва да бъдат осъвременени и да се 
прилагат по най-подходящия начин, а 
именно от разстояние, благодарение 
на новите комуникационни и 
информационни технологии.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 10
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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, 98/59/EО и/или 2001/23/EО, 
следва да се зачитат. Транспонирането 
на настоящата директива не следва в 
никакъв случай да служи за 
оправдаване на влошаването на 
съществуващото вече положение във 
всяка държава членка. 

Or. fr

Изменение 9

Предложение за директива
Член 2 – точка 1 a (нова)
Директива 2009/38/ЕО
Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 10 се добавя следният 
параграф:

„4а. Член на специалната група за 
преговори или на Европейския 
работнически съвет, или негов 
представител, който е член на 
екипажа на кораб, има право да 
участва в заседания на специалната 
група за преговори или на Европейския 
работнически съвет или във всяко 
друго заседание в рамките на 
процедурата по член 6, параграф 3, 
ако той не е на плаване или в 
пристанище в държава, различна от 
държавата, в която е установено 
предприятието в момента, когато се 
провежда заседанието.

Заседанията се планират във 
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възможно най-голяма степен така, че 
да се улеснява участието на членове 
на екипажите на кораби.

Новите комуникационни и 
информационни технологии се 
използват най-добре в случаите, 
когато е невъзможно физическото 
присъствие на члена на специалната 
група за преговори или на Европейския 
работнически съвет или на някой от 
неговите представители, който е 
член на екипажа на кораб, с цел да се 
увеличат максимално 
възможностите за 
представителство на работниците и 
служителите.“

Or. fr

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3, параграф 3 се заменя със 
следното:

„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.“

Член 3, параграф 3 се заличава.
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Or. fr

Изменение 11

Предложение за директива
Член 4 – точка 1 
Директива 98/59/EО
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Член 1 се изменя, както следва: 1) Член 1 се изменя, както следва:

a) В параграф 1 се добавя следната
буква в):

В параграф 2 се заличава буква в). 

‘в) „прехвърляне“ се тълкува по 
смисъла на Директива 2001/23/ЕО.“

б) В член 1, параграф 2 се заличава 
буква в). 

Or. fr

Изменение 12

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, работодателят 
изпраща уведомлението до 
компетентния орган на държавата на 
знамето, под което плава корабът.

Or. fr
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Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) В член 4 се вмъква следният 
параграф 1a:

заличава се

‘1 а. 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:

a) предмет на прехвърлянето са 
изключително един или повече морски 
кораби;

б) работодателят експлоатира само 
един морски кораб.“

Or. fr

Изменение 14

Предложение за директива
Член 5 – точка 1
Директива 2001/23/ЕО
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Параграф 2 се заменя със следното: заличава се

‘2. Настоящата директива се 
прилага, без да се засягат 
разпоредбите на параграф 3, в 
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случаите и доколкото прехвърляното 
предприятие, стопанска дейност или 
прехвърляната част от предприятие 
или стопанска дейност се намира в 
териториалния обхват на Договора.“

Or. fr

Изменение 15

Предложение за директива
Член 5 – точка 2
Директива 2001/23/ЕО
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Настоящата директива се прилага към 
прехвърлянето на морски кораб, който 
представлява част от прехвърлянето 
на предприятие, стопанска дейност или 
част от предприятие или стопанска 
дейност по смисъла на параграф 1, при 
условие че прехвърляната част се 
намира в териториалния обхват на 
Договора, или прехвърляното 
предприятие, стопанска дейност или 
прехвърляната част от предприятие 
или стопанска дейност остават 
разположени в териториалния обхват 
на Договора.

Настоящата директива не се 
прилага, ако предмет на 
прехвърлянето са изключително един 
или повече морски кораби.“

Or. fr

Изменение 16

Предложение за директива
Член 5 – точка 3
Директива 2001/23/ЕО
Член 1 – параграф 4



PR\1040773BG.doc 15/17 PE541.670v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Добавя се следният параграф 4: заличава се

‘4. Държавите членки могат, след 
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. fr

Изменение 17

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от
5 години от датата на влизане в сила на 
настоящата директива. Държавите 
членки незабавно съобщават на 
Комисията текстовете на тези 
разпоредби.

1. Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива, не по-късно от
две години от датата на влизане в сила 
на настоящата директива. Държавите 
членки незабавно съобщават на 
Комисията текстовете на тези 
разпоредби.

Or. fr



PE541.670v01-00 16/17 PR\1040773BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Европейската комисия има за цел да подобри условията на работа на 
морските лица, трудещи се на борда на кораби, които плават под флага на една от 28-те 
държави – членки на Европейския съюз, като същевременно взема предвид присъщите 
за този стопански сектор специфики.  Поради това настоящото предложение за 
директива представлява преразглеждане на петте приети преди това директиви, от 
чието приложно поле бе предвидено да бъдат изключени морските лица. Комисията 
подчертава, че изключванията, предвидени по отношение на морските лица в тези пет 
директиви, не са били част от първоначалните предложения на Комисията, а са били 
резултат от преговори с другите партньори. 

Въпросните пет директиви са Директива 2008/94/EО относно закрилата на работниците 
и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател, Директива 
2009/38/EО за създаване на европейски работнически съвет, Директива 2002/14/EО за 
създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и 
служителите, Директива 98/59/EО за сближаване на законодателствата на държавите 
членки в областта на колективните уволнения, както и Директива 2001/23/EО относно 
гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 
предприятия. 

Проектодоклад по това предложение бе отхвърлен от парламентарната комисия по 
заетост и социални въпроси в края на предишния парламентарен мандат. Липсата на 
време и спешността, с която се наложи да бъде изготвен този доклад, са главните 
причини за неговия неуспех. 
Контекстът обаче се промени, тъй като от няколко седмици основните социални 
партньори на европейско равнище постигнаха съществено споразумение по това 
предложение на Европейската комисия. Докладчикът приветства това споразумение, 
което позволява да се осъществи напредък и да се коригира едно дискриминиращо за 
морските лица положение и една нелоялна конкуренция между държавите членки, 
които предпочитат да подобряват условията на труд и следователно не прилагат или 
прилагат малко изключвания, и държавите членки, които прилагат всички 
изключвания. Тя също така приветства постигнатия между социалните партньори 
баланс между по-добрата защита на работниците и защитата на 
конкурентоспособността на морския сектор, който е залог за бъдещето на Европейския 
съюз. 

Докладчикът желае освен това да благодари на социалните партньори за съвместната 
им работа, която ще позволи да се утвърди отново привлекателността на морския 
сектор, страдащ от няколко години насам от недостатъчна популярност. Тя подчертава, 
че подобряването на условията на труд на морските лица ще спомогне да се даде нов 
живот на сектора, и заявява, че това ще допринесе за постигането на целта, поставена 
от Синята книга на Европейската комисия, публикувана на 10 октомври 2007 г., която 
определя цел за количествено увеличаване на броя на заетите в морския сектор и 
риболова лица, както и за качествен ръст в техните условия на труд, като първата цел 
не може да бъде постигната без втората. 
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Докладчикът приветства също така съвместната работа с докладчиците в сянка от 
всички политически групи в рамките на комисията по заетост и социални въпроси. Тя 
им благодари за изразените от тях позиции, позволили ѝ да вземе предвид различните 
нюанси и да ги включи по най-добър начин в своя проектодоклад.

Докладчикът призовава за подкрепа на именно тези цели и тази методология, залегнали 
в настоящия проектодоклад. 


