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Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен 
контрол 
— Общ подход 

  

 
 

Въведение 

 

1. На 23 март 2012 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета 

посоченото по-горе предложение.  
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Съдържание на предложението 

 

2. Морската трудова конвенция (МТК от 2006 г.) беше приета от Международната 

организация на труда (МОТ) на 23 февруари 2006 г. Към 20 август 2012 г. 

30 държави — членки на МОТ, с дял от поне 33 % от световния бруто тонаж на кораби, 

бяха депозирали ратификационните си инструменти. Следователно МТК от 2006 г. ще 

влезе в сила на 20 август 2013 г. в качеството си на обвързващ международен правен 

инструмент. МТК от 2006 г. предвижда широки права и закрила на работното място за 

всички морски лица, независимо от тяхното гражданство и знамето на кораба. 

Конвенцията има за цел да осигури достойни условия на труд за морските лица, както и 

лоялна конкуренция между корабособствениците, отговарящи на критериите за 

качество. Тя се прилага към международното корабоплаване и урежда съществени 

въпроси, като минималните изисквания към морските лица за работа на борда на кораб 

(дял 1 от МТК от 2006 г.), условията за наемане на работа (дял 2), жилищните 

помещения, съоръженията за отдих, храната и сервирането (дял 3), защитата на 

здравето, медицинското обслужване, благосъстоянието и социалното осигуряване 

(дял 4) и приложението и изпълнението (дял 5).  

3. Целта на предложението е законодателството на Европейския съюз да се приведе в 

съответствие с правилата за прилагане и изпълнение, предвидени в дял 5 от Морската 

трудова конвенция, като по този начин в законодателството на ЕС се включат правила 

относно отговорностите на държавите на пристанището.  

4. Предложението изменя Директива 2009/16/ЕО, като между другото включва 

изискванията, установени с МТК от 2006 г., по-конкретно като: 

• сред документите, които подлежат на проверка от инспекторите за държавен 

пристанищен контрол, са морското трудово свидетелство и декларацията за спазване 

на морските трудови норми;  

• разширява обхвата на проверките към нови елементи (напр. наличието за всяко 

морско лице на адекватен трудов договор, подписан от двете страни и съдържащ 

необходимите клаузи); иразширява обхвата на разследванията по жалби и предвижда 

подходяща процедура.
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 Освен това с предложението се изменят разпоредбите на Директива 2009/16/ЕО 

относно процедурата на комитети, така че те да бъдат адаптирани към Договора от 

Лисабон. 
Работа в рамките на органите на Съвета 

5. Работна група „Морски транспорт“ започна да разглежда предложението през април 

2012 г. по време на датското председателство. Следва да се отбележи, че 
предложението не беше придружено от оценка на въздействието.  

 

6. За заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика на 7 юни 2012 г. 
беше изготвен доклад за напредъка по предложението1. 

7. Председателството беше в състояние да отговори на всички опасения, изразени в 

доклада за напредъка, по-конкретно на въпроса дали ще бъде валидно извършването на 
държавен пристанищен контрол от държави членки, които не са ратифицирали една 

или няколко от конвенциите, посочени в изменената Директива 2009/16 (вж. 

съображения 2а и 2б), и относно т.нар. „клауза за запазване на равнището на защита“, с 
която на държавите членки се припомня, че директивата не трябва да е основание за 

понижаване на равнището на защита на работниците, предвидено в друго 

законодателство на ЕС (вж. съображения 4а и 4б). 
 

Работа в Европейския парламент 

8. Европейският парламент съвсем отскоро започна да разглежда предложението. През 
април 2012 г. отговарящата парламентарна Комисия по транспорт и туризъм (TRAN) 

определи докладчик (г-н Simpson, S&D — Обединеното кралство). Планирано е 

първият обмен на мнения в Комисията по транспорт и туризъм да се проведе през 
октомври 2012 г. 

 

9. Комисията по транспорт и туризъм ще гласува през ноември 2012 г., а гласуването на 
пленарно заседание може да се проведе през януари или февруари 2013 г.

                                                 
1  Док. 9863/12. 
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Поддържани резерви 

10. Малта и Обединеното кралство поддържат резерви за парламентарно разглеждане. 

11. Комисията поддържа резерви по разпоредбите относно актовете за изпълнение и 

делегираните актове, както и относно заличаването на предложението ѝ за изменение 

на точка II 2Б от приложение І към Директива 2009/16/ЕО, съгласно което корабите под 

знамето на държави, които не са ратифицирали група от конвенции (включително МТК 

от 2006 г.), ще подлежат на по-чести проверки. 

 

Заключение 

12. Комитетът на постоянните представители/Съветът се приканват да разгледат текста, 

изложен в приложението към настоящия доклад, с оглед постигането на общ подход по 

текста на заседанието на Съвета на 29 октомври 2012 г.  

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕПредложение за  

 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол(текст от 

значение за ЕИП)ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 100, параграф 2 от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2, 

след консултация с Комитета на регионите,  

в съответствие с обикновената законодателна процедура,  

като имат предвид, че:

                                                 
2 ОВ C [...], [...] г., стр. [...]. 
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(1) На 23 февруари 2006 г. Международната организация на труда прие Морската трудова 
конвенция от 2006 г. (МТК от 2006 г.), водена от желанието да създаде единен 
съгласуван инструмент, в който са събрани доколкото е възможно всички актуални 
стандарти, съдържащи се в съществуващите международни конвенции и препоръки 
относно морския труд, както и основните принципи, заложени в други международни 
трудови конвенции. 

(2) Решение 2007/431/EО на Съвета от 7 юни 2007 г. 3 упълномощи държавите членки да 
ратифицират МТК от 2006 г. Държавите членки следва да я ратифицират възможно 
най-скоро. 

(2a) Държавите членки — при извършването на държавен пристанищен контрол в 
съответствие с Директива 2009/16/ЕО, както същата се изменя с настоящата директива, 
във връзка с разпоредби на конвенции, които все още не са ратифицирали и съгласно 
които всички кораби подлежат на контрол от надлежно оправомощени длъжностни 
лица, когато са в пристанище на друга договаряща се държава или страна,— следва да 
полагат всички усилия за спазване на процедурите и практиките, предвидени в 
конвенциите, и следва да се въздържат от изготвянето на доклади, свързани с 
държавния пристанищен доклад, за ММО и/или МОТ. Държавите членки, които все 
още не са ратифицирали дадена международна конвенция, влизаща в обхвата на 
Директива 2009/16/ЕО към момента на нейното влизане в сила, следва да положат 
всички усилия за установяване на сходни условия на борда на своите кораби в 
съответствие с изискванията на въпросната конвенция. 

 
(2б) За да се осигури хармонизиран подход към ефективното прилагане на международните 

стандарти от страна на държавите членки при извършването на проверки както от 
държавата на знамето, така и от държавата на пристанището, и за да се избегне 
евентуален конфликт между международното и европейското право, държавите членки 
следва да се стремят да ратифицират конвенциите или поне онези части от тях, които са 
от компетентността на Съюза, до датата на влизането им в сила на международно 
равнище. 

(3) МТК от 2006 г. определя морски трудови стандарти за всички морски лица, независимо 
от тяхното гражданство и от знамето на кораба, на който служат.

                                                 
3 Решение 2007/431/ЕО на Съвета за упълномощаване на държавите членки да 

ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията за морски труд от 
2006 г. на Международната организация на труда (OВ L 161, 22.6.2007 г., стр. 63). 
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(3a) Вместо в Директива 2009/16/ЕО, както същата се изменя с настоящата директива, да се 

дават определения за понятията „морско лице“ и „член на екипажа“, е уместно тяхното 

значение да се разбира за всеки случай според начина, по който понятието се определя 

или разбира в съответните международни конвенции. Понятието „член на екипажа“ 

следва да се разбира като означаващо „морско лице“, съгласно определението в МТК от 

2006 г., във връзка с въпроси в директива 2009/16/ЕО, както същата се изменя с 

настоящата директива, които са свързани с прилагането на МТК от 2006 г.  

(3б) За всички въпроси от обхвата на настоящата директива, които са свързани с 

прилагането на МТК от 2006 г., включително относно кораби, за които не се прилага 

Международният кодекс за управление на безопасността, всички позовавания в 

Директива 2009/16/ЕО, както същата се изменя с настоящата директива, на понятието 

„дружество“, следва да се разбират като означаващи „корабособственик“ съгласно 

определението в съответната разпоредба на МТК от 2006 г., тъй като то отговаря по-

добре на конкретните цели на МТК от 2006 г. 

 

(4) Значителна част от стандартите на МТК от 2006 г. се прилагат в правото на Съюза чрез 

Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. 4 и Директива 1999/63/ЕО на 

Съвета от 21 юни 1999 г. 5 Онези стандарти на МТК от 2006 г., които попадат в обхвата 

на Директива 2009/13/ЕО и/или Директива 1999/63/ЕО, следва да се прилагат от 

държавите членки в съответствие с тези директиви. 

(4a) По принцип прилагането и/или тълкуването на настоящата директива в никакъв случай 

не следва да служи като основание за държавите членки да понижат общото равнище 

на защита на лицата, които работят на кораби, плаващи под знамето на държава членка, 

в съответствие с приложимото социално законодателство на Съюза. 

                                                 
4 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. (OВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 30). 

5 Директива 1999/63/ЕО относно Споразумението за организацията на работното време 
на морските лица, сключено между Асоциацията на корабособствениците от 
Европейската общност (ECSA) и Федерацията на синдикатите на транспортните 
работници в Европейския съюз (FST) (OВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 33).  
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(4б) В случай че компетентният орган на държавата на пристанището научи за нарушение 

или неспазване на законодателството на Съюза, в т.ч. на разпоредбите на трудовото 

законодателство на Съюза, на борда на кораб под знамето на държава членка, в 

съответствие с националното си законодателство и практики той следва незабавно да 

информира за това компетентния орган, включително, когато това е уместно, 

националните трудови органи, които на свой ред следва да предоставят съответната 

информация на компетентните органи на държавата на знамето. 

 

(5) МТК от 2006 г. съдържа разпоредби за правоприлагане, определящи отговорностите на 

държавите, които имат задължения за упражняване на държавен пристанищен контрол. 

С оглед да се защити безопасността и да се избегне нарушаване на конкуренцията, 

държавите членки следва да имат право да проверяват спазването на разпоредбите на 

МТК от 2006 г. от всички кораби, които акостират в техните пристанища, независимо 

от държавата, в която са регистрирани. 

(6) Държавният пристанищен контрол е уреден с Директива 2009/16/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 април 2009 г.6, която следва да включи МТК от 2006 г. 

сред конвенциите, чието прилагане се проверява от властите на държавите членки в 

пристанищата на Съюза.  

 

(6a) При извършването на държавен пристанищен контрол в съответствие с разпоредбите на 

Директива 2009/16/ЕО, както същата се изменя с настоящата директива, държавите 

членки следва да се съобразяват с разпоредбите на МТК от 2006 г., съгласно които 

държавите членки следва да признават морското трудово свидетелство и декларацията 

за спазване на морските трудови норми като доказателство prima facie за спазването на 

изискванията на Конвенцията.  

 

(7) Правилата на Съюза следва също да отразяват процедурите, определени в МТК от 

2006 г. по отношение на разглеждането на подадени на сушата жалби във връзка с 

въпросите от обхвата на МТК от 2006 г.  

                                                 
6 ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 57. 
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(8) С оглед осигуряване на еднакви условия за изпълнението на Директива 2009/16/ЕО, 
тази директива следва да се измени така, че на Комисията да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Комисията следва да има правото да приема актове за 
изпълнение относно използването на хармонизиран електронен формат за докладването 
и последващите мерки от страна на властите на държавата на пристанището във връзка 
с жалби, свързани с МТК от 2006 г., както и за установяването на критерии за 
определяне на рисков профил на кораба, основаващи се на член 10 от Директива 
2009/16/ЕО. Това е подчертано техническа задача, която трябва да се изпълни в 
контекста на принципите и критериите, установени от посочената директива. Тези 
правомощия следва да се упражняват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от 
страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията7. 

(8a) При определяне на правилата за изпълнение Комисията следва да взема предвид 
по-специално експертните знания и опита, придобити във връзка със системата за 
проверки в Съюза, и да използва експертните познания във връзка с Меморандума за 
разбирателство за държавния пристанищен контрол, подписан в Париж на 26 януари 
1982 г., в неговия актуализиран вариант („Парижкият МР“).  

 
(8б) Правилата за изпълнение, в т.ч. позоваванията на инструкциите и насоките на 

Парижкия МР, не следва да застрашават упражняването на професионална преценка от 
инспекторите или от компетентния орган и гъвкавостта, предвидени в съответните 
членове на Директива 2009/16/ЕО. 

 
(8ба) Когато се прави позоваване на инструкциите и насоките на Парижкия МР, трябва да се 

отчита фактът, че те са изготвени и приети, за да осигурят съгласуваност и да насочват 
проверките, така че да се осигури възможно най-голямо сближаване. 

 
(8в) Посочената в член 24 база данни за проверките следва да се адаптира и развива в 

съответствие с Директива 2009/16/ЕО, както същата се изменя с настоящата директива, 
и/или с промените, приети в рамките на Парижкия МР. 

                                                 
7 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13. 
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(9) Правомощието за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз следва да се делегира на Комисията по 

отношение на измененията на приложение VІ към Директива 2009/16/ЕО, съдържащо 

списъка с инструкции, приети с Парижкия МР, предвид привеждането на приложимите 

и подлежащи на изпълнение процедури на териториите на държавите членки в 

съответствие с договорените на международно равнище и при спазване на съответните 

конвенции. Възможността Комисията бързо да актуализира тези процедури би 

допринесла за постигане на равностойни условия в корабоплаването в световен план. 

От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и 

изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и 

своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския 

парламент и на Съвета. 

(10) […] 

 

(11) Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна 

степен от държавите членки и могат поради обхвата или последиците на предлаганото 

действие да бъдат по-добре постигнати на равнище ЕС, Съюзът може да приеме мерки 

в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за 

Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.  

 

(12) Директива 2009/16/ЕО следва да бъде съответно изменена. 

(13) Настоящата директива следва да влезе в сила в деня на влизане в сила на МТК от 

2006 г.,  

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
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Член 1  

Изменения на Директива 2009/16/ЕО  

Директива 2009/16/ЕО се изменя, както следва: 

(1) Член 2 се изменя, както следва: 

-а) в точка 1 буква ж) се заличава; 

а) в точка 1 се добавят следните букви: 

„и) Морската трудова конвенция от 2006 г. (МТК от 2006 г.); 

й) Международната конвенция за контрол на вредните противообрастващи системи на 

корабите от 2001 г. (AFS 2001); 

к) Международната конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени 

от замърсяване с корабно гориво от 2001 г. („Конвенцията за корабното гориво от 

2001 г.).“ 

 

б) […] 

 

в) […]  

 

г) […]  

 

д) добавят се следните точки:  

„23. „Морско трудово свидетелство“ означава свидетелството, посочено в правило 

5.1.3. от МТК от 2006 г.24. „Декларация за спазване на морските трудови норми“ 

означава декларацията, посочена в правило 5.1.3. от МТК от 2006 г.“;
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е) добавя се следният параграф: 

„Всички позовавания на посочените в настоящата директива конвенции, международни 

кодекси и резолюции, включително и по отношение на свидетелства и други 

документи, се смятат за позовавания на тези конвенции, международни кодекси и 

резолюции в актуалните им версии.“  

 

(2) В член 3 се добавя следният параграф: 

5. […] 

 

(3) В член 8 параграф 4 се заменя със следния текст: 

„4. Комисията може да приема подробни мерки с цел осигуряване на еднакви условия 

на прилагане на разпоредбите на настоящия член. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.“ 

(4) В член 10 параграф 3 се заменя със следния текст: 

„3. Комисията може да приема подробни мерки, необходими за прилагането на 

настоящия член, по-специално относно:  

 

а) критериите за държавата на знамето; 

б) критериите за показателите на дружеството.  

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, 

посочена в член 31, параграф 3.“
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(5) В член 14 параграф 4 се заменя със следния текст:  

 

„4. Обхватът на разширената проверка, включително рисковите области, които 

подлежат на проверка, е установен в приложение VII. Комисията може да приема 

подробни мерки с цел осигуряване на еднакви условия на прилагане на 

приложение VІІ. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.“  

 

(6) В член 15 параграф 4 се заменя със следния текст: 

„4. Комисията може да приема подробни мерки с цел осигуряване на еднакви условия 

на прилагане на разпоредбите на параграфи 1 и 2 от настоящия член. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в 

член 31, параграф 3.“ 

(7) Вмъква се следният член: 

,,Член 18a  

Процедури за разглеждане на подадени на сушата жалби във връзка с МТК от 2006 г.  

1. Жалба от морско лице, в която се твърди, че има нарушение на изискванията на МТК 

от 2006 г. (включително правата на морските лица), може да се подаде до инспектора 

на пристанището, в което е акостирал корабът на морското лице. В такива случаи 

инспекторът започва първоначално разследване. 

2. Когато е уместно предвид естеството на жалбата, първоначалното разследване включва 

разглеждане на това дали са използвани бордовите процедури за подаване на жалби, 

предвидени в правило 5.1.5 от МТК от 2006 г. Инспекторът може да проведе и 

задълбочена проверка в съответствие с член 13. 

3. Инспекторът се стреми, според случая, да търси решение на жалбата в рамките на 

кораба.
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4. Ако при разследването или проверката се установи нередност, която попада в обхвата 

на член 19, се прилагат разпоредбите на същия член. 

5. Когато не се прилага параграф 4 и на жалба от морско лице във връзка с въпроси, 

уредени от МТК от 2006 г. не е намерено решение на борда на кораба, инспекторът 

незабавно информира държавата на знамето и изисква тази държава да представи в 

определен срок насоки и план за корективни действия. Докладът от всяка извършена 

проверка се вкарва по електронен път в базата данни за проверките, посочена в член 24. 

 

6. Когато на жалба не е намерено решение в съответствие с параграф 5, държавата на 

знамето представя копие от доклада на инспектора на генералния директор на 

Международното бюро по труда. Докладът трябва да се придружава от всички 

отговори на компетентния орган на държавата на знамето, получени в определения 

срок. Съответните организации на корабособствениците и на морските лица в 

държавата на пристанището също се информират. Освен това на генералния директор 

на Международното бюро по труда редовно се представят статистически данни и 

информация относно жалбите, на които е намерено решение. 

С това се цели да се предприемат подходящи и целесъобразни мерки за съхраняване на 

тази информация и довеждането ѝ до знанието на съответните страни, в т.ч. 

организациите на корабособствениците и на морските лица, които могат да имат 

интерес да използват съответните процедури по обжалване. 

7. Предприемат се подходящи мерки за гарантиране на поверителността на подадените от 

морските лица жалби.  
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8. За да се осигурят еднакви условия на прилагане на настоящия член, на Комисията се 

предоставят изпълнителни правомощия по отношение на установяването на 

хармонизиран електронен формат и процедура за докладване на последващите 

действия от страна на държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3. 

9. Настоящият член не засяга разпоредбите на член 18.“ 

(8) Член 19 се изменя, както следва: 

а) добавя се следният параграф: 

 „2а. Когато условията на живот и труд на борда представляват явна заплаха за 

безопасността, здравето или сигурността на морските лица или неизправностите 

представляват тежко или многократно нарушение на изискванията на МТК от 2006 г. 

(включително правата на морските лица), компетентният орган на пристанището, в 

което се проверява корабът, прави необходимото корабът да бъде задържан или да бъде 

преустановена операцията, по време на която са били открити неизправностите.  

 
 Заповедта за задържане или спиране на операцията се отменя само след отстраняване 

на тези неизправности или ако компетентният орган е одобрил план за действие за 

отстраняване на неизправностите и са му представени доказателства, че планът ще бъде 

приложен в кратък срок. Преди да одобри план за действие инспекторът може да се 

консултира с държавата на знамето.“
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б) Параграф 6 се заменя със следното: 

„ 6. В случай на задържане компетентният орган незабавно уведомява, в писмена форма 

и с приложен доклад от извършената проверка, администрацията на държавата на 

знамето или, когато това е невъзможно, консула или, в негово отсъствие, най-близкия 

дипломатически представител на тази държава, за всички обстоятелства, при които 

дадена намеса е била счетена за необходима. Освен това според случая се уведомяват и 

определените контрольори или признати организации, на които е възложено издаването 

на свидетелства за клас или задължителни свидетелства съгласно конвенциите. Освен 

това, ако корабът не може да напусне пристанището поради тежко или многократно 

нарушение на изискванията на МТК от 2006 г. (включително правата на морските 

лица), или тъй като условията на живот и труд на борда представляват явна заплаха за 

безопасността, здравето или сигурността на морските лица, компетентният орган 

незабавно уведомява за това държавата на знамето и поканва представител на 

държавата на знамето да присъства, ако това е възможно, като изисква от държавата на 

знамето да действа в определен срок. Компетентният орган незабавно информира за 

това съответните организации на корабособствениците и на морските лица в държавата 

на пристанището, в която е извършена проверката.“ 

(9) В член 23 параграф 5 се заменя със следния текст: 

„5. На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия да приема мерки за 

прилагане на настоящия член, в т.ч. хармонизирани процедури за докладване на явни 

нередности от страна на пилотите и пристанищните власти или органи, както и на 

последващите действия, предприети от държавите членки. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.“ 

(10) В член 27 втори параграф се заменя със следното: 

„На Комисията се предоставят изпълнителни правомощия за установяване на условията 

за публикуване на информацията, посочена в първи параграф, критериите за събиране 

на съответните данни и честотата на актуализациите. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31, параграф 3.“  
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(11) Вмъкват се следните членове:  

 

,,Член 30a  

Делегирани актове 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с 

член 30б във връзка с изменения на приложение VІ към настоящата директива, за да добавя 

към списъка, съдържащ се в посоченото приложение, нови инструкции, свързани с 

държавния пристанищен контрол, приети от организацията на Парижкия МР.  

 

Член 30бУпражняване на делегирането 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване 

на предвидените в настоящия член условия.  

 

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегираните актове, посочени в 

член 30а, за срок от пет години, считано от….*. Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят 

срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 30а, може да бъде оттеглено по всяко 

време от Европейския парламент или от Съвета. Решението за оттегляне прекратява 

делегирането на правомощието, посочено в това решение. То поражда действие в деня 

след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на 

по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила.  

                                                 
* ОВ: Моля въведете дата: датата на влизане в сила на настоящата директива за 

изменение. 



 
13904/12  sn/SGN/ni 18 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG E 2 A   BG 

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на 

Европейския парламент и на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 30а, влиза в сила единствено ако нито 

Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от 2 месеца 

след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“ 

(12) Член 31 се заменя със следното: 

„Член 31Комитет 

1. Комисията се подпомага от Комитета по морската безопасност и предотвратяването на 

замърсяването от кораби (КМБПЗК), създаден с член 3 от Регламент (ЕО) № 2099/2002 

на Европейския парламент и на Съвета. Този комитет е комитет по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 182/2011. 

2. […] 

 

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. Когато комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акт 

за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) 

№ 182/2011. 

4. […]“. 
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(13) Член 32 се отменя. 

(13a)  Член 33 се заменя със следното: 

„Член 33Правила за изпълнение 

При определяне на правилата за изпълнение, посочени в член 8, параграф 4, член 10, 

параграф 3, член 14, параграф 4, член 15, параграф 4, член 18а, параграф 8, член 23, 

параграф 5 и член 27, в съответствие с процедурите, посочени в член 31, параграф 3, 

Комисията следи специално тези правила да отчитат експертните познания и опит, 

придобити във връзка със системата за проверки в Общността и използващи експертния опит 

на Парижкия МР.“ 

(14) В точка II 2Б от приложение І   

 

 а) петото тире се заменя със следното:  

 

 „— Корабите, които са били предмет на доклад или жалба, включително подадена на 

сушата жалба, от капитана, член на екипажа или друго лице или организация, имащи 

законен интерес от безопасната експлоатация на кораба, условията на живот и работа 

на борда или предпазването от замърсяване, освен ако засегнатата държава членка не 

определи доклада или жалбата като явно неоснователни.“ 

 б) добавя се следното тире: 

[…] 

 

„— Корабите, за които е одобрен план за действие за отстраняване на нередностите, 

както е посочено в член 19, параграф 2а, но чието изпълнение не е проверено от 

инспектор.“  
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(15) В приложение IV 

 а) точки 14, 15 и 16 се заменят със следното: 

 „14. Медицински свидетелства (вж. МТК от 2006 г.). 

 15. Таблица с условията за работа на борда на кораба (вж. МТК от 2006 г. и STCW 

78/95). 

 16. Записи с работното време и времето за почивка на моряците (вж. МТК от 2006 г.).“ 

 б) добавят се следните точки: 

„45. Морско трудово свидетелство. 

46. Декларация за спазване на морските трудови норми, части І и ІІ. 

47. Международен сертификат за противообрастващи системи. 

 

48. Свидетелство за наличието на застраховка или друго финансово обезпечаване на 

гражданската отговорност за щети от замърсяване с корабно гориво.“ 

(16) В приложение V, буква А се добавят следните точки: 

„16. Документите, изисквани съгласно МТК от 2006 г., не се представят или поддържат, 

или се поддържат неправилно, или представените документи не съдържат 

информацията, изисквана от МТК от 2006 г., или са невалидни по други причини. 

17. Условията на живот и труд на кораба не съответстват на изискванията на МТК от 

2006 г.
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18. Има разумни основания да се смята, че корабът е сменил знамето си с цел избягване 

на спазването на МТК от 2006 г. 

19. Подадена е жалба, че конкретни условия на живот и труд на кораба не съответстват 

на изискванията на МТК от 2006 г.“ 

(17) В приложение Х, точка 3.10 се добавят следните подточки: 

„8. Условията на борда представляват явна заплаха за безопасността, здравето или 

сигурността на морските лица. 

9. Нередността представлява тежко или многократно нарушение на изискванията на 

МТК от 2006 г. (включително правата на морските лица).“ 

 

Член 2  

Транспониране 

1. Държавите членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и 

административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива до.... *. Те 

незабавно информират Комисията за текста на тези разпоредби.  

 

 Когато държавите членки приемат тези мерки, те съдържат позоваване на настоящата 

директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. 

Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки. 

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки на 

националното право, които приемат в приложното поле на настоящата директива.  

                                                 
* ОВ: Моля въведете дата: 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящата 

директива за изменение. 
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Член 3  

Влизане в сила 

Настоящата директива влиза в сила на датата на влизане в сила на МТК от 2006 г. 

Член 4Адресати  

Адресати на настоящата директива са държавите членки. 

Съставено в Брюксел на ....  

За Европейския парламент: За Съвета:Председател

 Председател 


