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TRANS 327 
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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКЛАД 
От: Генералния секретариат 
До: Съвета 
№ предл. Ком.: 
№ предх. док.: 

8241/12 MAR 38 TRANS 106 SOC 242 
14489/12 MAR 118 TRANS 316 SOC 800 CODEC 2282 

Относно: Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно 
отговорностите на държавата на знамето по отношение на прилагането на 
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. и за изменение на 
Директива 1999/63/ЕО 
— Общ подход 

 
 
Приложено се изпраща на делегациите изявление на Словения по посочения по-горе въпрос, 
което да бъде вписано в протокола на Съвета. 
 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ DG E 2 A BG 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Изявление на Република Словения 

 

„Република Словения поддържа обща резерва по предложението, и по-специално по въпроса 

за избора на правно основание и механизма за прилагане.  

 

Република Словения счита, че тъй като целта на предложената директива е прилагане или 

по-скоро допълване на Директива 2009/13/ЕО (приета въз основа на член 139, параграф 2 от 

ДЕО, настоящ член 155, параграф 2 от ДФЕС), която от своя страна прилага и допълва 

споразумение между социалните партньори за прилагане на МТК от 2006 г., би било по-

логично Директива 2009/13/ЕО да бъде изменена на същото правно основание или като 

минимум да се измени Директива 2009/21/ЕО относно спазването на изискванията за 

държавата на знамето.  

 

Според Република Словения подобен подход би съответствал в по-голяма степен на 

принципа, ръководещ избора на правно основание, и принципите за по-добро регулиране, 

опростяване и прозрачност.  

 

Република Словения смята, че подходът, възприет в общия подход, не е подходящо решение 

на въпроса и че държавите членки ще срещнат трудности при транспонирането на 

директивата в националните законодателства.“ 

 
_______________ 


