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ИЗМЕНЕНИЯ 001-023  
внесени от Комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад 

Елизабет Морен-Шартие A8-0127/2015 

Морски лица 

 

Предложение за директива (COM(2013)0798 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

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 

непропорционални разходи, 
административни и правни ограничения 

по начин, който би попречил на 

създаването и развитието на малки и 

средни предприятия и семейни 
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предприятия, които са двигател на 

устойчивия и приобщаващ растеж и 

източник на 85% от всички нови 

работни места в Европейския съюз.  

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Още през 2006 г. в Зелената книга 

на Комисията, озаглавена „Към 

бъдеща морска политика на Съюза“, 

беше подчертано значението на 

създаването на интегрирана 

нормативна уредба с цел секторът да 

стане по-конкурентоспособен. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Доколкото съществуването и/или 

възможността за въвеждане на 

изключвания не са обосновани от 

обективни причини, те следва да бъдат 

премахнати. 

(3) Доколкото съществуването и/или 

възможността за въвеждане на 

изключвания не са обосновани от 

обективни причини и това създава 

ситуации на дискриминация срещу 

морски лица, мерките, въвеждащи 

тези изключвания, следва да бъдат 

премахнати.  

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Сегашната правна ситуация води до (5) Сегашната правна ситуация, 
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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. 

съществуваща отчасти в резултат 

от специфичното естество на 

морските професии, 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 в ограничена степен тези 

изключения и дерогации, а осем 

държави членки1a не са ги използвали 

изобщо и обхващат морските лица 

чрез колективни трудови договори, 

които осигуряват определено ниво на 

защита. В допълнение, влизането в 

сила през август 2013 г. на Морската 

трудова конвенция на МОТ е стъпка в 

правилната посока, гарантираща 

равнопоставеност на международно 

равнище относно някои, макар и не 

всички, права на работниците и 

служителите. Освен това поради 

изключванията се създава нелоялна 

конкуренция между държавите 

членки, която трябва да бъде 

прекратена и трябва да се осигури 

равнопоставеност в рамките на 

Съюза. 

 __________________ 

 1a България, Чешката република, 

Испания, Франция, Австрия, Полша, 

Словения и Швеция. 

 

Изменение  5 

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 да 

(7) Настоящата директива е изцяло в 

съответствие със „Синята книга“, в 

която се подчертава, че е необходимо 

да се увеличи броят и повиши 

качеството на свързаните с 
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се подобрят условията на труд на 

корабите. 

мореплаването работни места за 

европейските граждани и че е важно да 

се подобрят условията на труд на 

корабите, наред с другото и чрез 

инвестиции в научни изследвания, 

образование, обучение, както и в 

здравословни и безопасни условия. 

_________________  

28 COM(2007)0575 окончателен от 

10 октомври 2007 г. 

 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 7 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Настоящата директива е в 

съответствие и със стратегията 

„Европа 2020“ и с нейните цели в 

областта на заетостта, както и със 

стратегията, изложена от 

Комисията в нейното съобщение, 

озаглавено „Програма за нови умения 

и работни места: европейският 

принос за постигане на пълна 

заетост“1a. 

 __________________ 

 1a COM(2010)0682. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 7 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7б) Според съобщението на 

Комисията „Син растеж: 

възможности за устойчив растеж в 

морските дейности и 

корабоплаването“ „синята“ 

икономика създава около 5,4 милиона 

работни места и брутна добавена 

стойност от почти 500 млрд. евро 
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годишно1a. 

 __________________ 

 1a (COM(2012)0494). 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (8a) Социалните партньори в морския 

сектор и в рибарството са 

постигнали споразумение от 

жизненоважно значение 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 

този сектор. 

 

Изменение  9 

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, 

включително чрез използването на 

нови технологии за комуникация от 

разстояние. 
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Изменение  10 

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, 98/59/EО и/или 2001/23/EО, 

следва да се зачитат. Транспонирането 

на настоящата директива не следва 

да обосновава евентуално връщане 

назад по отношение на ситуацията, 

която вече съществува във всяка 

държава членка. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 11 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (11a) Морските лица имат право на 

безопасно и сигурно работно място, 

на което се спазват съответните 

стандарти за безопасност, и следва 

да имат справедливи условия на 

трудова заетост и достойни условия 

на живот и труд, включително 

социална закрила и професионално 

обучение.  

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 11 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Морската трудова конвенция от 

2006 г. определя правата на морските 
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лица на достойни условия на труд за 

широк набор от аспекти и осигурява 

съгласуваност на правата и 

закрилата на работното място за 

всички морски лица, независимо от 

тяхната националност и знамето на 

кораба. Конвенцията има за цел чрез 

глобалното си прилагане да осигури 

достойни условия на труд за 

морските лица, както и лоялна 

конкуренция между 

корабособствениците. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 11 в (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (11в) Съюзът следва винаги да се 

стреми към подобряване на условията 

на труд и живот на борда на 

корабите и към използване на 

потенциала за иновации, за да стане 

морският сектор по-привлекателен за 

европейските морски лица, 

включително младите работници. 

Следователно Комисията следва да 

изработи програма, насърчаваща 

млади работници да се включат в 

сектора. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 11 г (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  (11г) Съюзът следва да се стреми към 

подобряване на комуникациите чрез 

интернет на борда на корабите, 

например като се увеличава 

наличността на интернет и се 
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гарантира разумно използване на 

борда, с цел да се засили прилагането 

на директиви 2008/94/ЕО, 2009/38/ЕО, 

2002/14/ЕО, 98/59/ЕО и 2001/23/ЕО, 

изменени от настоящата директива. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 2 – точка 1 а (нова) 

Директива 2009/38/ЕО 

Член 10 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) В член 10 се добавя следният 

параграф: 

 „4а. Член на специална група за 

преговори или на европейски 

работнически съвет, или негов/неин 

представител, който е член на 

екипажа на морски 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 или тя не е на плаване или в 

пристанище в държава, различна от 

държавата, в която е установено 

предприятието в момента, когато се 

провежда заседанието. 

 Когато това е възможно, заседанията 

се насрочват така, че да се улесни 

участието на членовете, които са 

членове на екипажите на морски 

кораби. 

 С оглед максимално увеличаване на 

възможностите за 

представителство на работниците, 

се използват, когато това е 

възможно, нови информационни и 

комуникационни технологии в 

случаите, когато даден член на 

специален договарящ орган или на 

европейски работнически съвет или 

неговият представител, който е член 
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на екипажа на даден морски кораб, е 

възпрепятстван да присъства на 

заседание.“ 

 

Изменение  16 

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: 

Член 3, параграф 3 се заличава. 

„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.“ 

 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 4 – точка 1  

Директива 98/59/ЕО 

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) „прехвърляне“ се тълкува по 

смисъла на Директива 2001/23/ЕО.“ 

 

б) В член 1, параграф 2 се заличава 

буква в).  

В член 1, параграф 2 се заличава 

буква в).  
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Изменение  18 

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. 

 

Изменение  19 

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 

„1a. 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.“ 
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Изменение  20 

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 

случаите и доколкото прехвърляното 

предприятие, стопанска дейност или 

прехвърляната част от предприятие 

или стопанска дейност се намира в 

териториалния обхват на Договора.“ 

 

 

Изменение  21 

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 

е част от прехвърлянето на 
предприятие, стопанска дейност или 

част от предприятие или стопанска 

дейност по смисъла на параграфи 1 и 2, 

при условие че прехвърляният кораб се 

намира в териториалния обхват на 

Договора или прехвърляното 

предприятие, стопанска дейност или 

част от предприятие или стопанска 

дейност остава в териториалния 

обхват на Договора. 

 Настоящата директива не се 

прилага, ако предмет на 

прехвърлянето са изключително един 

или повече морски кораби. 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 5 – точка 3 

Директива 2001/23/ЕО 

Член 1 – параграф 4 

 

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.“ 

 

 

Изменение  23 

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. 

 

 

 


