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енергетика) на 29 октомври 2012 г. 
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 

 
 
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. През 2008 г. европейските социални партньори сключиха споразумение относно МТК 

от 2006 г. През 2009 г. Съветът прие директива за изпълнение на това споразумение 

(2009/13/EО). Независимо от това социалните партньори нямат правомощието да 

включат в своето споразумение разпоредбите за прилагане, предвидени в МТК от 

2006 г. Целта на предложението за директива е да допълни Директива 2009/13/ЕО, 

като включи предвидените в конвенцията разпоредби за прилагане. То съдържа 

разпоредби относно мониторинга на спазването, персонала, отговарящ за 

мониторинга на спазването, и разглеждането на жалбите и корективните мерки. 
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Работа в Европейския парламент 
 

4. Европейският парламент съвсем отскоро започна да разглежда предложението. През 
април 2012 г. компетентната парламентарна комисия по заетост и социални въпроси 
(EMPL) определи докладчик (г-жа Berès, S&D-Франция). На 9 октомври 2012 г. се 
състоя първи обмен на мнения в Комисията по заетост и социални въпроси. 
Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) ще даде становище (докладчик: г-н Bach, 
EPP-Люксембург). 

 
5. Гласуването в Комисията по заетост и социални въпроси е насрочено за януари 

2013 г., а гласуването на пленарно заседание може да се проведе през февруари или 
март 2013 г. 

 
Работа в рамките на органите на Съвета 
 

6. 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. 

 
7. За заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика от 7 юни 

2012 г. беше изготвен доклад за напредъка по предложението1. 
 
8. На заседанието си от 4 октомври работна група „Морски транспорт“ приключи 

разглеждането на проекта за общ подход. 
 
9. На 12 октомври 2012 г. Комитетът на постоянните представители разгледа проекта за 

общ подход и уреди повечето нерешени въпроси. Въпреки това остават някои резерви. 

                                                 
1  Док. 9863/12. 
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Поддържани резерви 

 

10. Словения поддържа обща резерва по цялото предложение, по-конкретно поради 

избраното правно основание. 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., е по-логично Директива 2009/13/ЕО да бъде изменена 

със същото правно основание, или като минимум да се измени Директива 2009/21/ЕО 

относно спазването на изискванията за държавата на знамето. Това ще отговаря в по-

голяма степен на принципите за избор на правното основание и за по-добро 

регулиране, опростяване и прозрачност. 

 

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

 
12. Комисията поддържа обща резерва. Резервата касае по-специално два въпроса. На 

първо място, Комисията запазва позицията си относно определението за „съответните 

части на МТК от 2006 г.“ поради факта, че в това определение не се прави позоваване 

на МТК от 2006 г., както се прилага от Директива 2009/13/ЕО. Според Комисията в 

определението в член 2 от проекта за общ подход следва да се направи позоваване на 

законодателството на Съюза, а не на международна конвенция, по-специално тъй като 

социалното законодателство на Съюза в определени случаи осигурява по-високо ниво 

на защита за морските лица. Освен това Комисията не е съгласна с текста на 

съображение 10а, в което се посочва, че Директива 2009/21/ЕО се прилага за 

конвенциите на ММО. Това изглежда предполага, че Директива 2009/21/ЕО няма да се 

прилага за конвенции на МОТ като МТК от 2006 г. Според Комисията член 8 от 

Директива 2009/21/ЕО, който се отнася до системите за управление на качеството, се 

прилага за всички оперативни дейности, свързани с държавата на знамето, 

независимо дали се базират на конвенции, приети в рамките на ММО, или на други 

конвенции. В този контекст Комисията подчертава, че съображение 14 от Директива 

2009/21/EО се отнася изрично за МТК от 2006 г. 
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Заключение 

 

13. Съветът се приканва да разгледа и да приеме проект за общ подход въз основа на 

текста, изложен в приложението към настоящия доклад. 

 
 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Предложение за  
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на 
Морската трудова конвенция от 2006 г. 

 
(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: 

(1) Действието на Съюза в областта на морския транспорт има за цел, inter alia, 
подобряване на условията на живот и труд на морските лица на борда на кораба, 
морската сигурност и безопасност и предотвратяването на замърсяването, 
причинено от морски произшествия. 

(2) Съюзът си дава сметка, че повечето морски произшествия са пряко причинени от 
човешки фактори, особено от умора. 

                                                 
2 ОВ L 299, 4.10.2012 г., стр. 153. 
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(3) Една от основните цели на политиката на Съюза за морска безопасност е да се 
премахне морският транспорт, който е под стандартите. 

(4) На 23 февруари 2006 г. Международната организация на труда (МОТ) прие Морската 
трудова конвенция от 2006 г. (МТК от 2006 г.) с цел да се създаде единен, съгласуван 
и актуален инструмент, включващ и основните принципи, които са заложени в други 
международни трудови конвенции. 

(4a) Съгласно член VIII от МТК от 2006 г. Конвенцията влиза в сила 12 месеца след 
датата, на която са регистрирани ратификациите от най-малко 30 членове на МОТ с 
общ дял от 33 % в световния бруто тонаж на кораби. Това условие беше изпълнено 
на 20 август 2012 г., като следователно датата на влизане в сила е 20 август 2013 г. 

(5) С Решение 2007/431/EО на Съвета от 7 юни 2007 г.3 държавите членки се 
упълномощават да ратифицират МТК от 2006 г. Държавите членки се приканват да я 
ратифицират възможно най-скоро. 

(6) С МТК от 2006 г. се определят минимални световни стандарти, за да се гарантира 
правото на всички морски лица на достойни условия на труд, независимо от тяхната 
националност и от знамето на кораба, на който служат, както и за да се установят 
равни условия. 

(6a) В отделни инструменти на Съюза са въведени различни части на МТК от 2006 г. по 
отношение на задълженията на държавата на знамето и на държавата на 
пристанището. Целта на настоящата директива е да въведе определени разпоредби за 
спазване и прилагане, предвидени в дял 5 от МТК от 2006 г., за целите на онези 
части на МТК от 2006 г., за които необходимите разпоредби за спазване и прилагане 
все още не са приети. Тези части отговарят на елементите, посочени в приложението 
към Директива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г.4 

(7) С Директива 2009/13/ЕО се изпълнява Споразумението, сключено между 
Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и 
Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската 
трудова конвенция от 2006 г. („Споразумението“). Разпоредбите на Директива 
2009/13/ЕО не следва да се засягат от настоящата директива. 

(8) […] 

                                                 
3 Решение 2007/431/ЕО 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). 

4 ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 30. 
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(9) […] 

(10) Въпреки че с Директива 2009/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 април 2009 г. относно спазването на изискванията за държавата на знамето5 се 
уреждат отговорностите на държавата на знамето, като се включва в правото на 
Съюза схемата за доброволен одит на държавите — членки на ММО, и се въвежда 
сертифициране на националните морски органи по отношение на качеството, 
отделна директива, обхващаща морските трудови норми, би била по-подходяща и по-
ясно би отразила различните цели и процедури, като Директива 2009/21/ЕО не 
следва да се засяга от настоящата директива. 

(10a) Разпоредбите на Директива 2009/21/ЕО се прилагат за конвенциите на ММО. При 
всички случаи държавите членки могат да разработват, въвеждат и поддържат 
системи за управление на качеството за оперативните аспекти на дейностите, 
свързани с държавата на знамето, на своите морски администрации, които попадат в 
обхвата на настоящата директива. 

(11) Държавите членки следва да изпълняват ефективно задълженията си като държави 
на знамето във връзка с изпълнението от кораби, плаващи под тяхно знаме, на 
съответните части на МТК от 2006 г., които отговарят на елементите, посочени в 
приложението към Директива 2009/13/ЕО. Като създадат ефективни системи за 
механизми за мониторинг, в т.ч. инспекции, държавите членки биха могли по 
целесъобразност да издават разрешения на публични институции или други 
организации по смисъла на правило 5.1.2 от МТК от 2006 г. и съгласно установените 
там условия. 

(12) […] 

(13) Тъй като целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите членки и поради обхвата или последиците на предлаганото 
действие могат да бъдат по-добре постигнати на равнище ЕС, Съюзът може да 
приема 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. 

                                                 
5 ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 132. 
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(14) Тъй като настоящата директива има за цел да се гарантират спазването и прилагането 
на съответните части на МТК от 2006 г., тя следва да влезе в сила на същата дата 
като МТК от 2006 г., 

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

Член 1 

Предмет 
 

С настоящата директива се установяват правила, за да се гарантира, че държавите членки 
изпълняват ефективно задълженията си като държави на знамето по отношение на 
изпълнението на съответните части на МТК от 2006 г. Настоящата директива не засяга 
разпоредбите на директиви 2009/13/ЕО и 2009/21/ЕО. 
 

Член 2 
Определения 

 
За целите на настоящата директива се прилагат следните определения, в допълнение към 
съответните определения, дадени в приложението към Директива 2009/13/ЕО: 
 
„съответните части на МТК от 2006 г.“ означава частите на МТК от 2006 г., които отговарят 
на разпоредбите на приложението към Директива 2009/13/ЕО. 
 
б) […] 
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Член 3 

Мониторинг на спазването 
 
Държавите членки осигуряват установяването на подходящи механизми за мониторинг, в т.ч. 
инспекции, така че да се гарантира, че условията на морските лица на борда на кораби, 
плаващи под тяхно знаме, отговарят и продължават да отговарят на изискванията на 
съответните части на МТК от 2006 г. 
 
По отношение на кораби с брутен тонаж под 200 тона, които не извършват международни 
плавания, държавите членки, в консултация със съответните организации на 
корабособствениците и на морските лица, могат да решат да адаптират, както е посочено в 
член II, параграф 6 от МТК от 2006 г., механизмите за мониторинг, включително 
инспекциите, така че да се вземат предвид специфичните условия, свързани с тези кораби. 
 

 
Член 4 

Персонал, отговарящ за осъществяване на мониторинг на спазването 
 

Държавите членки гарантират, че персоналът, който отговаря за проверката на правилното 
изпълнение на съответните части на МТК от 2006 г., има необходимото или желателно 
обучение, компетентност, мандат, правомощия, статут и независимост, за да може да 
извършва посочената проверка и да осигурява спазването на съответните части на МТК от 
2006 г. 
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Член 5 

Разглеждане на жалби и корективни мерки 
 

1. Ако държава членка получи жалба, която не смята за явно неоснователна, или 
получи доказателства, че кораб, плаващ под нейно знаме, не отговаря на 
изискванията на съответните части на МТК от 2006 г. или че има сериозни пропуски 
в мерките за тяхното прилагане, държавата членка прави необходимото за 
разследване на въпроса и гарантира предприемането на действия за коригиране на 
всички констатирани пропуски. 

 

2. Персоналът, който отговаря за разглеждане на жалбите, третира като поверителен 
източника на оплакването или жалбата, в които се твърди за наличието на опасност 
или пропуск във връзка с условията на труд и живот на морските лица или за 
нарушение на законовите и подзаконовите актове, и не показва по никакъв начин на 
корабособственика, на неговия представител или на корабния оператор, че е 
предприета инспекция в резултат на такова оплакване или жалба. 

 
Член 5а 
Доклади 

 
Комисията включва въпроси от обхвата на настоящата директива в докладите, които трябва 
да изготвя в съответствие с член 9 от Директива 2009/21/ЕО. 

 
Член 6 

Транспониране 
 

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива до....*. Те 
незабавно информират Комисията за текста на тези разпоредби. 

  

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

директива. 
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 Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на 
настоящата директива или то се извършва 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 законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата 
директива. 

 
Член 7 

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

 

Член 8 
Адресати 

 
Адресати на настоящата директива са държавите членки. 

 

Съставено в Брюксел на .... 

За Европейския парламент За Съвета 
Председател Председател 

 


