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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.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки 
да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция 
за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на 
риболовните кораби на Международната морска организация
(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта за решение на Съвета (15528/2014),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 46, член 53, параграф 1 и член 62, както и член 218, параграф 6, втора 
алинея, буква а), подточка v) и параграф 8, първа алинея от Договора за 
функционирането на ЕС (C8-0295/2014),

– като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея, член 99, параграф 2 и 
член 108, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на Комисията по заетост и социални въпроси (A8-
0064/2015),

1. дава своето одобрение за проекторешението на Съвета;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст на решението

Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и 
освидетелстване на персонала на риболовните кораби (или „Конвенцията STCW-F“) 
беше приета от ММО в Лондон на 7 юли 1995 г.; сред участващите 74 правителства 
имаше 22 от настоящите държави – членки на ЕС. Към днешна дата конвенцията 
STCW-F е ратифицирана от четири държави членки (Испания, Дания, Латвия и Литва).

Нейната цел е да се гарантира, че членовете на персонала на борда на риболовните 
кораби са квалифицирани (и това се доказва с официален сертификат) и годни за работа 
(след проведен медицински преглед), така че по време на операциите на борда на 
риболовните кораби потенциалните заплахи за безопасността на живота и/или 
имуществото по море или за морската среда да бъдат сведени до минимум. 
Конвенцията изисква персоналът да притежава минимална познания по конкретни 
въпроси и да е изпълнявал задължения на борда на даден кораб за минимален период от 
време. По този начин тя има за цел да се постигне и поддържа добро ниво на 
изпълнение на работата в сектора на риболова чрез насърчаване на професионалната 
подготовка, както и да се намалят пострадалите.

Разпоредбите на конвенцията са задължителни само за кораби с дължина 24 метра или 
повече и с пропулсивна мощност 750 kW или повече. Те се отнасят за капитаните, 
офицерите, механиците и радиооператорите. Правителствата обаче се насърчават да 
въведат обучение за матросите, работещи на борда на кораби с дължина 24 метра или 
повече, като основната подготовка по безопасност е задължителна за целия персонал на 
риболовните кораби.

Европейският съюз не е оправомощен да ратифицира Конвенцията STCW-F, като това 
могат да направят единствено държавите членки. Въпреки това, в съответствие с 
практиката на Съда на ЕС във връзка с AETR относно външната компетентност, 
държавите членки нямат право да ратифицират Конвенцията STCW-F без 
предварително оправомощаване от страна на Европейския съюз, тъй като разпоредбите 
на Конвенцията относно признаването на регулираните професии, упражнявани от 
граждани на ЕС на борда на риболовните кораби, засягат упражняването на 
изключителната компетентност на Европейския съюз в тази област.

Настоящото решение има за цел да оправомощи държавите членки да ратифицират 
Конвенцията STCW-F в съответствие с изключителната компетентност на Съюза по 
отношение на признаването на регламентираните професии, упражнявани на борда на 
риболовните кораби от граждани на Съюза. 

При все това, предвид факта, че държавите членки са длъжни да спазват правото на 
Съюза, в случая разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО, в разглежданото 
проекторешение се уточнява, че от държавите членки, които вече са ратифицирали 
конвенцията преди влизането в сила на предложеното решение, се изисква да депозират 
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декларация пред генералния секретар на ММО, с която да потвърдят, че правото на ЕС 
се ползва с предимство в случай на спор в отношения между държави членки.

Разглежданото предложение за решение има за цел по този начин да насърчи 
държавите членки да предприемат необходимите стъпки за незабавна ратификация на 
конвенцията STCW-F.
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Допълнителни забележки

Риболовът е трудова дейност, която е с най-висок процент на злополуки, като броят на 
смъртните случаи по време на работа се оценява на 24 000 на година.

Разпоредбите на Конвенцията STCW-F се прилагат единствено за риболовни кораби с 
дължина 24 метра или повече и с пропулсивна мощност 750 kW или повече, като 
конвенцията се задоволява единствено да насърчи държавите, които са страни по нея, 
да прилагат стандартите за обучение за екипажите на кораби със същите размери, но с 
по-малка мощност,  без да уточнява минималните познания, които е необходимо да 
притежават екипажите на риболовните кораби с дължина под 24 метра.

Следва да се подчертае, че МMO насърчава държавите, които са страни по 
Конвенцията, да приемат свои собствени закони по отношение на подготовката и 
стандартите за сертифициране за екипажа на малки плавателни съдове, като се има 
предвид, че честотата на морските злополуки е най-висока в тези сегменти от флота.

Успоредно с подготовката, която е един от стълбовете на безопасността по море, е 
важно да се гарантират минималните условия на труд и безопасност на борда в рамките 
на превенцията на трудовите злополуки, което оправдава единен набор от правила за 
всички държави членки в съответствие с международните препоръки в областта на 
безопасността, като тези стандарти следва също да бъдат наложени и за кораби, 
извършващи дейност във водите на ЕС.

Тази хармонизация, която зачита основното изискване за равно третиране на 
работниците, се подкрепя от комисията по рибно стопанство в становище, посочено в 
настоящия документ, както и от социалните партньори в отрасъла.  

Поради всички тези причини и поради факта, че е важно да се установи минимална 
степен на подготовка в рамките на Съюза, Европейският парламент счита, че е уместно 
да се разшири обхватът на Конвенцията или най-малкото да се приемат регулаторни 
разпоредби на равнището на Европейския съюз, които да се прилагат по отношение на 
корабите под 24 метра, както и Комисията да бъде призована да предложи 
законодателство в тази насока; 

Следва да се отбележи в това отношение, че няма да има увеличение на разходите на 
държавите членки за обучение, тъй като Съюзът вече финансира обучението в отрасъла 
на рибарството посредством Европейския фонд за морско дело и рибарство.
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