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LIMITE

SOC 206
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CODEC 299

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) Αριθ.     /1999

     Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ       

ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/  /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ

ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ



(1) ΕΕ C 43 της 17.2.1999, σ. 16.
(2) ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 33.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Απριλίου 1999 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην

Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                   (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα), και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                       (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

8639/2/99 REV 2 ZAC/ank GR
DG J 1

Ο∆ΗΓΙΑ 1999/.../EK

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της

σχετικά µε την επιβολή των διατάξεων περί των ωρών εργασίας των ναυτικών

επί των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιµένες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜ�ΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�Εχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),



(1) EE L
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ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΗΣ :

(1) η κοινοτική δράση στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στη 

βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων στο χώρο εργασίας τους,

(2) η κοινοτική δράση στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών, στην ασφάλεια στη θάλασσα και στην

πρόληψη της ρύπανσης που προκαλούν τα ναυτικά ατυχήµατα,

(3) η ∆ιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ) ενέκρινε, κατά τη διάρκεια της ογδοηκοστής

τετάρτης συνόδου της από τις 8 έως τις 22 Οκτωβρίου 1996, τη Σύµβαση αριθ. 180 της ∆ΟΕ σχετικά µε

τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων του 1996, εφεξής αποκαλούµενη

"Σύµβαση αριθ. 180 της ∆ΟΕ", και το Πρωτόκολλο του 1996 σχετικά µε τη Σύµβαση για την εµπορική

ναυτιλία (ελάχιστοι κανόνες) του 1976, εφεξής αποκαλούµενο "Πρωτόκολλο της Σύµβασης αριθ. 147

της ∆ΟΕ",

(4) η οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, που αφορά τη συµφωνία περί

οργάνωσης του χρόνου εργασίας ναυτικών η οποία συνήφθη από την ´Ενωση Εφοπλιστών της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και από την Οµοσπονδία των Συνδικάτων Μεταφορέων στην

Ευρωπαϊκή ´Ενωση (FST) (1), και η οποία θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 139, παράγραφος 2 της

Συνθήκης, αποσκοπεί να εφαρµόσει την εν λόγω Συµφωνία, η οποία συνήφθη στις

30 Σεπτεµβρίου 1998, εφεξής αποκαλούµενη "Συµφωνία"�  το περιεχόµενο της Συµφωνίας

αντικατοπτρίζει ορισµένες διατάξεις της Σύµβασης αριθ. 180 της ∆ΟΕ�  η Συµφωνία ισχύει για

ναυτικούς επί όλων των ποντοπόρων πλοίων, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε εταιρία του δηµοσίου ή

του ιδιωτικού τοµέα, τα οποία είναι νηολογηµένα σε κράτος µέλος και αναπτύσσουν κανονικά

δραστηριότητες εµπορικής ναυτιλίας,
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(5) σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 1999/    /ΕΚ, που

αντικατοπτρίζουν τις διατάξεις της Σύµβασης αριθ. 180 της ∆ΟΕ, σε κάθε πλοίο που καταπλέει σε

κοινοτικό λιµένα, ανεξαρτήτως της σηµαίας του, ώστε να αναγνωρίζεται και να επανορθώνεται κάθε

κατάσταση που είναι ολοφάνερα επικίνδυνη για την ασφάλεια ή την υγεία των ναυτικών�  ωστόσο, η

οδηγία 1999/    /ΕΚ περιλαµβάνει απαιτήσεις που δεν προβλέπονται στη Σύµβαση αριθ. 180 της ∆ΟΕ

και, συνεπώς, δεν πρέπει να εφαρµόζονται επί πλοίων που δεν φέρουν σηµαία κράτους µέλους,

(6) η οδηγία 1999/    /ΕΚ εφαρµόζεται σε ναυτικούς επί όλων των ποντοπόρων πλοίων που είναι

νηολογηµένα σε κράτος µέλος� τα κράτη µέλη πρέπει να εξακριβώνουν τη συµµόρφωση των πλοίων

που φέρουν τη σηµαία τους µε το σύνολο των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας,

(7) προκειµένου να προστατεύεται η ασφάλεια και να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, τα

κράτη µέλη πρέπει να µπορούν να ελέγχουν τη συµµόρφωση όλων των ποντοπόρων πλοίων που

καταπλέουν στους λιµένες τους, ανεξαρτήτως του κράτους στο οποίο είναι νηολογηµένα, µε τις οικείες

διατάξεις της οδηγίας 1999/    /ΕΚ,

(8) ειδικότερα, τα πλοία που φέρουν σηµαία κράτους που δεν είναι µέρος της Σύµβασης αριθ. 180 της

∆ΟΕ ή του Πρωτοκόλλου αριθ. 147 της ∆ΟΕ, δεν πρέπει να τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης από

τα πλοία που φέρουν σηµαία κράτους που είναι µέρος της Σύµβασης και του Πρωτοκόλλου ή ενός εξ

αυτών,

(9) για τον έλεγχο της αποτελεσµατικής επιβολής της οδηγίας 1999/    /ΕΚ, τα κράτη µέλη είναι ανάγκη να

διενεργούν επιθεωρήσεις επί των πλοίων, ιδίως εάν τους έχει υποβληθεί καταγγελία από τον πλοίαρχο,

ένα µέλος του πληρώµατος, ή οιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισµό που έχει νόµιµο συµφέρον από την

ασφαλή λειτουργία του πλοίου, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου ή την πρόληψη της

ρύπανσης,
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(10) για τον σκοπό της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη, µε δική τους πρωτοβουλία, µπορούν να ορίζουν,

κατά περίπτωση, επιθεωρητές ελέγχου του κράτους του λιµένος για να επιτελούν επιθεωρήσεις σε

πλοία που καταπλέουν σε κοινοτικό λιµένα,

(11) τα αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συµµόρφωση ενός πλοίου µε τις απαιτήσεις της οδηγίας

 1999/    /ΕΚ, µπορεί να αποκτηθούν κατόπιν ελέγχου των συνθηκών εργασίας επί του πλοίου και του

αρχείου όπου καταχωρούνται οι ώρες εργασίας και οι ώρες ανάπαυσης των ναυτικών, ή όταν ο

επιθεωρητής έχει την εύλογη πεποίθηση ότι οι ναυτικοί είναι υπερβολικά καταπονηµένοι,

(12) εάν οι συνθήκες επί του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια ή την υγεία, η αρµόδια αρχή

του κράτους µέλους στο λιµένα του οποίου έχει καταπλεύσει το πλοίο, µπορεί να επιβάλει απαγόρευση

απόπλου µέχρις ότου διορθωθούν οι διαπιστωθείσες ανωµαλίες ή µέχρις ότου αναπαυθεί επαρκώς το

πλήρωµα, 

(13) εφόσον η οδηγία 1999/    /ΕΚ, υιοθετεί τις διατάξεις της Σύµβασης αριθ. 180 της ∆ΟΕ, ο έλεγχος της

συµµόρφωσης πλοίων νηολογηµένων σε τρίτη χώρα µε τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας µπορεί να

πραγµατοποιείται µόνο µετά την έναρξη ισχύος της  Σύµβασης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

�Αρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η δηµιουργία ενός µηχανισµού για την εξακρίβωση και την

επιβολή της συµµόρφωσης των πλοίων που καταπλέουν σε λιµένες των κρατών µελών προς τις

διατάξεις της οδηγίας 1999/    /ΕΚ, προκειµένου να βελτιωθούν η ασφάλεια στη θάλασσα, οι

συνθήκες εργασίας και η υγεία και η ασφάλεια των ναυτικών επί των πλοίων.
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2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα πλοία που δεν είναι νηολογηµένα στο έδαφός

τους ή δεν φέρουν τη σηµαία τους, να τηρούν τις ρήτρες 1 έως 12 της Συµφωνίας η οποία περιέχεται

στο Παράρτηµα της οδηγίας 1999/    /ΕΚ.

�Αρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) "πλοίο" : κάθε ποντοπόρο πλοίο, υπό δηµόσια ή ιδιωτική κυριότητα, που ασκεί συνήθως εµπορικές

ναυτιλιακές δραστηριότητες. Στον ορισµό αυτόν δεν περιλαµβάνονται τα αλιευτικά σκάφη,

β) "αρµόδια αρχή": οι αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη για την εκτέλεση των καθηκόντων

που απορρέουν από την παρούσα οδηγία,

γ) "επιθεωρητής" : υπάλληλος του δηµόσιου τοµέα ή άλλο πρόσωπο, δεόντως εξουσιοδοτηµένο από

την αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους για την επιθεώρηση των συνθηκών εργασίας επί του πλοίου,

και υπόλογο στη συγκεκριµένη αρµόδια αρχή,

δ) "καταγγελία": κάθε  πληροφορία ή έκθεση που υποβάλλει µέλος του πληρώµατος, επαγγελµατικός

οργανισµός, ένωση, συνδικαλιστική οργάνωση ή, εν γένει, οιοδήποτε πρόσωπο έχει συµφέρον από

την ασφάλεια του πλοίου, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια ή την υγεία των µελών του πληρώµατός

του. 
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�Αρθρο 3

Κατάρτιση εκθέσεων

Με την επιφύλαξη του άρθρου 1, παράγραφος 2, εάν ένα κράτος µέλος, σε λιµένα του οποίου καταπλέει

εκουσίως ένα πλοίο κατά την κανονική πορεία της εµπορικής δραστηριότητάς του ή για λειτουργικούς

λόγους, γίνεται αποδέκτης καταγγελίας την οποία δεν κρίνει προδήλως αβάσιµη ή έχει αποδεικτικά στοιχεία

ότι το πλοίο δεν πληροί τους κανόνες που αναφέρονται στην οδηγία 1999/    /ΕΚ, στο ναυτιλιακό τοµέα,

καταρτίζει έκθεση την οποία απευθύνει προς την κυβέρνηση της χώρας στην οποία είναι νηολογηµένο το

πλοίο και, σε περίπτωση που από την επιθεώρηση που διενεργείται δυνάµει του άρθρου 4, έχουν προκύψει

οι απαιτούµενες αποδείξεις, λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διόρθωση οιωνδήποτε συνθηκών επί

του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια ή την υγεία των ναυτικών.

Η ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία δεν πρέπει να αποκαλύπτεται στον πλοίαρχο ή

στον κύριο του συγκεκριµένου πλοίου.

�Αρθρο 4

Επιθεώρηση και λεπτοµερής επιθεώρηση

1. Κατά την πραγµατοποίηση επιθεώρησης για τη στοιχειοθέτηση της απόδειξης ότι ένα πλοίο δεν

πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/    /ΕΚ, ο επιθεωρητής εξακριβώνει:

- εάν έχει καταρτιστεί πίνακας µε το καθεστώς εργασίας επί του πλοίου στη γλώσσα ή τις

γλώσσες εργασίας που χρησιµοποιούνται επί του πλοίου και στην αγγλική γλώσσα, σύµφωνα

µε το πρότυπο που παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι, ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο, και εάν ο

πίνακας αυτός είναι αναρτηµένος επί του πλοίου σε ευπρόσιτο µέρος,

- εάν τηρείται αρχείο των ωρών εργασίας ή των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών, στη γλώσσα ή

τις γλώσσες εργασίας που χρησιµοποιούνται επί του πλοίου και στην αγγλική γλώσσα,

σύµφωνα µε το πρότυπο που παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ, ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο, και

εάν φυλάσσεται επί του πλοίου και εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό το αρχείο είναι

δεόντως θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή του κράτους όπου είναι νηολογηµένο το πλοίο.
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2. Εάν έχει ληφθεί καταγγελία ή ο επιθεωρητής πιστεύει, µε βάση τις δικές του παρατηρήσεις επί του

πλοίου, ότι τα µέλη του πληρώµατος είναι υπερβολικά καταπονηµένα, ο επιθεωρητής διενεργεί

λεπτοµερή επιθεώρηση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, προκειµένου να εξακριβώσει κατά πόσο οι

ώρες εργασίας ή οι περίοδοι ανάπαυσης που έχουν καταγραφεί στο αρχείο, πληρούν τις

προδιαγραφές που θεσπίζει η οδηγία 1999/    /ΕΚ στο ναυτιλιακό τοµέα και κατά πόσο έχουν τηρηθεί

κανονικά, λαµβανοµένων υπόψη άλλων αρχείων που αφορούν τη λειτουργία του πλοίου.

�Αρθρο 5

∆ιόρθωση των ανωµαλιών

1. Εάν η επιθεώρηση ή η λεπτοµερής επιθεώρηση αποκαλύψει ότι το πλοίο δεν πληροί τις απαιτήσεις

της οδηγίας 1999/    /ΕΚ, το κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διορθωθούν

οιεσδήποτε συνθήκες επί του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια  ή την υγεία των

ναυτικών. Τα εν λόγω µέτρα µπορεί να περιλαµβάνουν απαγόρευση απόπλου µέχρις ότου

διορθωθούν οι διαπιστωθείσες ανωµαλίες ή µέχρις ότου αναπαυθεί επαρκώς το πλήρωµα.

2. Εάν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι τα µέλη του πληρώµατος φύλαξης για την πρώτη βάρδια ή για

τις επόµενες βάρδιες που εξασφαλίζουν την αντικατάσταση είναι υπερβολικά καταπονηµένα, το

κράτος µέλος εξασφαλίζει την απαγόρευση απόπλου του πλοίου µέχρις ότου διορθωθούν οι

διαπιστωθείσες ανωµαλίες ή µέχρις ότου αναπαυθεί επαρκώς το πλήρωµα.

�Αρθρο 6

∆ιαδικασίες παρακολούθησης

1. Στην περίπτωση απαγόρευσης του απόπλου ενός πλοίου δυνάµει του άρθρου 5, η αρµόδια αρχή του

κράτους µέλους ενηµερώνει τον πλοίαρχο, τον κύριο ή τον εφοπλιστή του πλοίου, καθώς και τη

διοίκηση του κράτους της σηµαίας ή του κράτους στο οποίο είναι νηολογηµένο το πλοίο ή τον

Πρόξενο ή, ελλείψει αυτού, τον πλησιέστερο διπλωµατικό εκπρόσωπο του κράτους αυτού, σχετικά µε

τα αποτελέσµατα των αναφεροµένων στο άρθρο 4 επιθεωρήσεων ή τις αποφάσεις που έλαβε ο

επιθεωρητής και τις απαιτούµενες, ενδεχοµένως, διορθωτικές ενέργειες.



(1) ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 98/42/ΕΚ (ΕΕ
L 184 της 27.6.1998, σ. 40 ).
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2. ´Οταν πραγµατοποιείται επιθεώρηση βάσει της παρούσας οδηγίας, πρέπει να καταβάλλονται όλες οι

δυνατές προσπάθειες προκειµένου να αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις του πλοίου. Σε

περίπτωση, ωστόσο, αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, ο κύριος ή ο εφοπλιστής δικαιούται να ζητήσει

αποζηµίωση για οιαδήποτε ζηµία ή απώλεια έχει υποστεί. Σε κάθε περίπτωση προβαλλόµενης

αδικαιολόγητης καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο κύριος ή ο εφοπλιστής του πλοίου.

Άρθρο 7

∆ικαίωµα προσφυγής

1. Ο κύριος ή ο εφοπλιστής του πλοίου ή ο αντιπρόσωπός του στο κράτος µέλος, έχει δικαίωµα

προσφυγής κατά της απόφασης ακινητοποίησης που έχει λάβει η αρµόδια αρχή. Η προσφυγή δεν

συνεπάγεται την αναστολή της ακινητοποίησης.

2. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και διατηρούν, προς το σκοπό αυτό, κατάλληλες διαδικασίες προσφυγής,

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία τους.

3. Η αρµόδια αρχή πληροφορεί δεόντως τον πλοίαρχο πλοίου, το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1,

για το δικαίωµά του να ασκήσει προσφυγή.

�Αρθρο 8

∆ιοικητική συνεργασία

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να εξασφαλίσουν, υπό συνθήκες συµβατές µε

τις προβλεπόµενες στο άρθρο 14 της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, για

την επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιµένων ή διέλευση από

ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους µέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων,

την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του

κράτους του λιµένα) (1), τη συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών τους και των αρµοδίων αρχών

των άλλων κρατών µελών προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας, και ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εν λόγω διατάξεις.
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2. Οι πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται κατ'εφαρµογήν των άρθρων 4 και 5

δηµοσιεύονται σύµφωνα µε λεπτοµερείς διατάξεις όπως εκείνες που προβλέπονται στο πρώτο

εδάφιο του άρθρου 15 της οδηγίας 95/21/ΕΚ.

�Αρθρο 9

Ρήτρα "µη ευνοϊκότερης µεταχείρισης"

Κατά την επιθεώρηση ενός πλοίου νηολογηµένου στο έδαφος ή φέροντος τη σηµαία κράτους που δεν έχει

υπογράψει τη Σύµβαση αριθ. 180 της ∆ΟΕ ή το Πρωτόκολλο της Σύµβασης αριθ. 147 της ∆ΟΕ, τα κράτη

µέλη, εξασφαλίζουν ότι, µετά την έναρξη ισχύος της Σύµβασης και του Πρωτοκόλλου, η µεταχείριση που

παρέχεται στο εν λόγω πλοίο και το πλήρωµά του δεν είναι ευνοϊκότερη από την παρεχόµενη σε ένα πλοίο

το οποίο φέρει τη σηµαία κράτους που είναι µέρος της Σύµβασης αριθ. 180 της ∆ΟΕ ή του Πρωτοκόλλου

της Σύµβασης αριθ. 147 της ∆ΟΕ ή αµφοτέρων.

�Αρθρο 10

Τελικές διατάξεις

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

προκειµένου να έχουν συµµορφωθεί µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2002. 

2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή όλες τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά τα

άλλα κράτη µέλη.
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Άρθρο 11

Πλοία τρίτων κρατών

Η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στα πλοία τα οποία δεν φέρουν τη σηµαία ή δεν είναι

νηολογηµένα σε κράτος µέλος, χωρεί από της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος της Σύµβασης αριθ. 180 της

∆ΟΕ και του Πρωτοκόλλου της Σύµβασης αριθ. 147 της ∆ΟΕ.

�Αρθρο 12

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

�Αρθρο 13

Παραλήπτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

´Εγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πρότυπος πίνακας

του καθεστώτος εργασίας επί του πλοίου



(1) Οι όροι που χρησιµοποιούνται στον πρότυπο πίνακα πρέπει να αναφέρονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας που χρησιµοποιούνται επί του πλοίου και στην αγγλική
γλώσσα.

(2) Βλ. όπισθεν επιλεγµένα αποσπάσµατα από τη Σύµβαση αριθ. 180 της ∆ΟΕ και τη Σύµβαση STCW.
(3) ∆ιαγραφή ανάλογα µε τα ισχύοντα.
(4) Για τις θέσεις/βαθµούς που απαριθµούνται επίσης στο έγγραφο για την ασφαλή επάνδρωση του πλοίου, η χρησιµοποιούµενη ορολογία πρέπει να είναι η ίδια µε αυτή του

συγκεκριµένου εγγράφου.
(5) Για το προσωπικό επιτήρησης, το τµήµα "σχόλια" µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναγραφή του προβλεπόµενου αριθµού ωρών που διατίθενται για µη προγραµµατισµένη

εργασία και οι ώρες αυτές πρεπει να συµπεριλαµβάνονται στην ανάλογη στήλη για τις συνολικές ώρες ηµερήσιας εργασίας.
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Πρότυπος πίνακας του καθεστώτος εργασίας επί του πλοίου (1)

Ονοµασία του πλοίου :___________________ Σηµαία του πλοίου : _____________Αριθµός ∆ΝΟ (εάν υπάρχει) :_________Τελευταία ενηµέρωση του
πίνακα :______________Σελίδες ( )( ).

Ο µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας ή ο ελάχιστος αριθµός ωρών ανάπαυσης εφαρµόζεται σύµφωνα µε : _______________________ (εθνικό νοµοθετικό ή κανονιστικό κείµενο) που
εκδόθηκε σύµφωνα µε τη Σύµβαση για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων της ∆ΟΕ του 1996 (αριθ. 180) και µε τις εφαρµοστέες συλλογικές συµβάσεις
που καταγράφησαν ή εγκρίθηκαν σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη Σύµβαση και τη διεθνή Σύµβαση περί των προτύπων κατάρτισης, πιστοποίησης και επιτήρησης των ναυτικών του
1978, όπως έχει τροποποιηθεί (Σύµβαση STCW)(2)

Mέγιστος αριθµός ωρών εργασίας ή ελάχιστος αριθµός ωρών ανάπαυσης(3) ____________________________________________________________________

Άλλες προδιαγραφές : _____________________________________________________________________________________________

Θέση/Βαθµός(4) εργασίας στη θάλασσα εργασίας στο λιµένα Σχόλια εργασίας/ανάπαυσης
Προγραµµατισµένες ώρες ηµερήσιας Προγραµµατισµένες ώρες ηµερήσιας Σύνολο ωρών ηµερήσιας

Επιτήρηση Καθήκοντα άλλα Επιτήρηση Καθήκοντα άλλα
(από-προς) εκτός της (από-προς) εκτός της Στη θάλασσα Στους λιµένες

επιτήρησης (από- επιτήρησης (από-
προς)(5) προς)

Υπογραφή Πλοιάρχου_________________________
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Αποσπάσµατα από τη Σύµβαση αριθ. 180 της ∆ΟΕ και τη Σύµβαση STCW

Σύµβαση αριθ. 180 της ∆ΟΕ

Άρθρο 5 
1. Τα όρια όσον αφορά τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης έχουν ως εξής : (α) ο µέγιστος αριθµός ωρών εργασίας δεν υπερβαίνειr:(i) τις 14 ώρες ανά εικοσιτετράωρο και (ii) τις 72
ώρες ανά επταήµερο, ή (β)  ο ελάχιστος αριθµός ωρών ανάπαυσης δεν είνα µικρότερος από: (i) δέκα ώρες ανά εικοσιτετράωρο και (ii) 77 ώρες ανά επταήµερο.

2. Οι ώρες ανάπαυσης δεν µπορεί να µοιράζονται σε περισσότερες από δύο περιόδους, µία των οποίων θα είναι διάρκειας τουλάχιστον έξι ωρών και το διάστηµα µεταξύ συναπτών
περιόδων ανάπαυσης δεν θα υπερβαίνει τις 14 ώρες.

6. Ουδεµία διάταξη των παραγράφων 1 κ αι 2 δεν αποτρέπει τα κράτη από τη θέσπιση εθνικών νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή διαδικασιών για την αρµόδια αρχή που
επιτρέπουν ή καταγράφουν συλλογικές συµβάσεις οι οποίες καθιστούν δυνατές εξαιρέσεις από τα καθορισθέντα όρια. Οι εν λόγω εξαιρέσεις ακολουθούν, κατά το δυνατόν, τους
καθορισθέντες κανόνες αλλά µπορεί να λαµβάνουν υπόψη συχνότερες ή µεγαλύτερες περιόδους άδειας ή τη χορήγηση αντισταθµιστικής άδειας για ναυτικούς που ασκούν καθήκοντα
επιτήρησης ή ναυτικούς που εργάζονται επί πλοίων που εκτελούν περιορισµένους πλόες.

Άρθρο 7 
1. Ουδεµία διάταξη της σύµβασης δεν θεωρείται ότι περιορίζει το δικαίωµα του πλοιάρχου ενός πλοίου να απαιτεί από τους ναυτικούς να εργαστούν όσες ώρες κριθούν αναγκαίες για
την άµεση ασφάλεια του πλοίου, ατόµων επί του πλοίου ή φορτίου, ή για σκοπό παροχής βοήθειας σε άλλα πλοία ή άτοµα που κινδυνεύουν στη θάλασσα.
3. Το συντοµότερο εφικτό µετά την επαναφορά της κανονικής κατάστασης, ο πλοίαρχος εξασφαλίζει ότι όλοι οι ναυτικοί που εργάστηκαν στη διάρκεια προγραµµατισµένης περιόδου
ανάπαυσης τυγχάνουν επαρκούς περιόδου ανάπαυσης.

Σύµβαση STCW

Τµήµα A-VIII/1 του κώδικα STCW (Υποχρεωτικές διατάξεις)

1. Σε όλα τα άτοµα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα αξιωµατικού ή ναύτη επιτήρησης, χορηγείται ελάχιστη περίοδος ανάπαυσης 10 ωρών ανά εικοσιτετράωρο.
2. Οι ώρες ανάπαυσης δεν µπορεί να µοιράζονται σε περισσότερες από δύο περιόδους, µία των οποίων θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 6 ωρών.
3. Οι προδιαγραφές των περιόδων ανάπαυσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 µπορεί να µην τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ασκήσεων ή υπό άλλες

υπερισχύουσες επιχειρησιακές συνθήκες. 
4. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, η ελάχιστη περίοδος των 10 ωρών µπορεί να µειωθεί σε τουλάχιστον 6 συναπτές ώρες υπό τον όρο ότι κάθε τέτοια µείωση δεν

υπερβαίνει τις δύο ηµέρες και ανά επταήµερο χορηγούνται τουλάχιστον 70 ώρες ανάπαυσης. 
5. Οι διοικήσεις απαιτούν τα προγράµµατα επιτήρησης να αναρτώνται σε ευπρόσιτα σηµεία.

Τµήµα B-VIII/1 του κώδικα STCW (Προσανατολισµός)

3. Κατά την εφαρµογή του κανονισµού VIII/I, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :

1. Οι διατάξεις που θεσπίζονται για την πρόληψη της κόπωσης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι δεν επιτρέπονται υπερβολικές ή αδικαιολόγητες συνολικές ώρες 
εργασίας. Ειδικότερα, οι ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης που προσδιορίζονται στο τµήµα Α-VIII/I δεν πρέπει να ερµηνεύονται ως συνεπαγόµενες ότι όλες οι 
άλλες ώρες µπορεί να διατίθενται για την άσκηση καθηκόντων επιτήρησης ή άλλων καθηκόντων.
2. Η συχνότητα και η διάρκεια των περιόδων άδειας, καθώς και η χορήγηση αντισταθµιστικής άδειας, αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την πρόληψη 
της διαρκούς κόπωσης.

    3. Η διάταξη µπορεί να διαφοροποιηθεί για πλοία που εκτελούν περιορισµένους πλόες υπό τον όρο ότι εφαρµόζονται ειδικές ρυθµίσεις ασφάλειας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πρότυπο αρχείο

των ωρών εργασίας και των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών



(1)  Οι όροι που χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο πρότυπο πίνακα πρέπει να αναφέρονται στη γλώσσα ή τις γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην αγγλική.
(2) Σηµειώστε στη σωστή µνεία.
(3) ∆ιαγραφή κατά περίπτωση.
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Πρότυπο αρχείο των ωρών εργασίας και των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών (1)

Ονοµασία του πλοίου : ______________________ Αριθµός ∆ΝΟ (εάν υπάρχει) : ___________________ Σηµαία του πλοίου : _____________Σελίδα
1 από 2

Ναυτικός (πλήρες ονοµατεπώνυµο) : _________________________________
Θέση/βαθµός : ____________________

Μήνας και έτος : ____________________________________ Φύλακας (2) :
ναι _       όχι_

Αρχείο των ωρών εργασίας/ανάπαυσης(3)

Σηµειώστε µε "Χ" ή µε συνεχή γραµµή ή µε βέλος τις περιόδους εργασίας και ανάπαυσης, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

ΣΗΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

Στο συγκεκριµένο πλοίο, εφαρµόζονται οι ακόλουθες εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή συλλογικές συµβάσεις, που διέπουν τους περιορισµούς σχετικά µε τις ώρες εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους
ανάπαυσης: ______________

Αποδέχοµαι ότι το παρόν αρχείο απεικονίζει επακριβώς τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης του συγκεκριµένου ναυτικού.

Ονοµατεπώνυµο του πλοιάρχου ή του εξουσιοδοτηµένου από τον πλοίαρχο ατόµου για την υπογραφή του παρόντος αρχείου______________________________________________________

Υπογραφή πλοιάρχου ή εξουσιοδοτηµένου ατόµου ___________________________ Υπογραφή ναυτικού ______________________________

Αντίγραφο του παρόντος αρχείου χορηγείται στο ναυτικό.                                 Το παρόν έντυπο υπόκειται σε εξέταση και προσυπογραφή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες
(Ονοµασία της αρµόδιας αρχής)
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 1999 (12.07)
(OR. f)

∆ιοργανικός φάκελος :
98/0321 (COD)

8639/2/99
REV 2
ADD 1

LIMITE

SOC 206
TRANS 121
MAR 60
CODEC 299

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΕΚ) Αριθ.     /1999

Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/  /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ

ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 25 Νοεµβρίου 1998, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο

Συµβούλιο την προαναφερόµενη πρόταση οδηγίας µε βάση το άρθρο 80 παράγραφος 2

της συνθήκης ΕΚ (πρώην άρθρο 84 παράγραφος 2).

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 25 Μαρτίου 1999.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση στις

14 Απριλίου 1999. ∆εν διατύπωσε καµία τροπολογία σχετικά µε την πρόταση της

Επιτροπής.

4. Στις 10 Μαΐου 1999, δηλαδή µετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ,

το Συµβούλιο υπέβαλε την πρόταση στην Επιτροπή των Περιφερειών. Με επιστολή της

25ης Ιουνίου 1999, η Επιτροπή των Περιφερειών πληροφόρησε το Συµβούλιο ότι

"η επιτροπή 5 (κοινωνική πολιτική, δηµόσια υγεία, προστασία των καταναλωτών έρευνα,

τουρισµός) που είναι υπεύθυνη για αυτό το φάκελο αποφάσισε να µην διατυπώσει σχετική

γνώµη, βάσει του άρθρου 39 του εσωτερικού της κανονισµού".

5. Σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης, το Συµβούλιο καθόρισε, στις 12 Ιουλίου

1999, κοινή θέση σχετικά µε την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Στις 23 Νοεµβρίου 1993, το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία 93/104/ΕΚ σχετικά µε ορισµένα

Στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Ορισµένοι τοµείς και δραστηριότητες

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας: οι αεροπορικές, σιδηροδροµικές,

οδικές, ποτάµιες και λιµναίες µεταφορές, η θαλάσσια αλιεία, άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες

καθώς και οι δραστηριότητες των ειδικευόµενων γιατρών.
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Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας 1999/63/ΕΚ

σχετικά µε τη συµφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που έχει

συναφθεί από την Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και από την

Οµοσπονδία των Συνδικάτων Μεταφορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζονται στις

διατάξεις της Σύµβασης αριθ. 180 της ∆ΟΕ, σε κάθε πλοίο που καταπλέει σε κοινοτικό λιµένα,

ανεξάρτητα από τη σηµαία του, ώστε να αναγνωρίζεται και να επανορθώνεται κάθε κατάσταση

που είναι ολοφάνερα επικίνδυνη για την ασφάλεια ή την υγεία των ναυτικών.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Τηρώντας την προσέγγιση και τους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή και υποστηρίζει

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να επιφέρει ορισµένες

ελάσσονες τροποποιήσεις, συντακτικού κυρίως χαρακτήρα, στο κείµενο της πρότασης

οδηγίας.

Κατά τις τροποποιήσεις αυτές, το κύριο µέληµα του Συµβουλίου ήταν η συνοχή µε

άλλα κείµενα όπως η οδηγία 1999/63/ΕΚ, η Σύµβαση 180 της ∆ΟΕ και το πρωτόκολλο

της Σύµβασης 147 της ∆ΟΕ.

2. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διατύπωσε καµία τροπολογία σχετικά µε την πρόταση

της Επιτροπής.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(αν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, η αρίθµηση των αιτιολογικών παραγράφων και των

παραγράφων στις οποίες γίνεται παραποµπή είναι η αρίθµηση της κοινής θέσης).
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3.1. Εφαρµογή της οδηγίας στα πλοία τρίτων χωρών (άρθρο 1 παράγραφος 2)

Το Συµβούλιο απλοποίησε την παράγραφο 2 του άρθρου 1, προβλέποντας ότι τα κράτη µέλη

λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα, ώστε τα πλοία που δεν είναι νηολογηµένα στην επικράτεια ή

δεν φέρουν τη σηµαία του κράτους µέλους στο οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι, να τηρούν τις

ρήτρες 1 έως 12 της συµφωνίας η οποία περιλαµβάνεται στην οδηγία 1999/63/ΕΚ.

3.2. Ορισµός του πλοίου (άρθρο 2)

Το Συµβούλιο επέφερε µικρές τροποποιήσεις σ΄αυτόν τον ορισµό επαναλαµβάνοντας τη

διατύπωση που περιλαµβάνεται στη συµφωνία των κοινωνικών εταίρων που περιέχεται στην

οδηγία 1999/63/ΕΚ.

3.3 Καταγγελία προδήλως αβάσιµη και προστασία της ταυτότητας του προσώπου που

υποβάλλει την καταγγελία (άρθρο 3)

Το Συµβούλιο ήθελε να αναφέρεται ότι τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εξετάζουν τις

αβάσιµες καταγγελίες και ότι, επιπλέον, θα πρέπει να προστατεύεται η ταυτότητα του

προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία.

3.4. ∆ιόρθωση των ανωµαλιών (άρθρο 5, παράγραφος 2)

Το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να συµπληρώσει την παράγραφο 1 µε την προσθήκη δεύτερης

παραγράφου η οποία αφορά ειδικά τα µέλη του πληρώµατος φύλαξης.
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3.5. ∆ιοικητική συνεργασία (άρθρο 8)

Το Συµβούλιο επέµεινε να αποσαφηνιστεί η παράγραφος 1, προκειµένου να εξασφαλιστεί µια

καλύτερη συνάρθρωση µεταξύ της διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται στο πλαίσιο της

παρούσας οδηγίας και άλλων κειµένων όπως η οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου.

3.6. Προθεσµία εφαρµογής (άρθρο 10)

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η προθεσµία που προέβλεψε η Επιτροπή για την εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας, δηλαδή στις 30 Ιουνίου 2001, δεν είναι επαρκής, ώστε να διασφαλιστεί η

έναρξη ισχύος της Σύµβασης 180 της ∆ΟΕ και του πρωτοκόλλου της Σύµβασης αριθ. 147 της

∆ΟΕ. Κατόπιν τούτου, όρισε στην κοινή του θέση ότι η προθεσµία εφαρµογής λήγει στις

30 Ιουνίου 2002.

______________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 16.07.1999
SEC(1999) 1192τελικό

98/0321 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ



2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 25Νοεµβρίου 1998,η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο

την ανωτέρω πρόταση οδηγίας που βασίζεται στο άρθρο 84 παράγραφος 2 (νυν
άρθρο 80παράγραφος 2) της Συνθήκης.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 25Μαρτίου 1999.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Απριλίου

1999.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής χωρίς να

υποδείξει τροπολογίες.

Στις 12.7.1999,το Συµβούλιο υιοθέτησε κοινή θέση οµόφωνα.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι να συµπληρώσει την οδηγία 99/63/EK
που αφορά τη συµφωνία την οποία συνήψαν οι κοινωνικοί εταίροι στον τοµέα των

θαλάσσιων µεταφορών. Επιδιώκεται η επίτευξη συγκρίσιµου επιπέδου ασφαλείας

και προστασίας της υγείας των ναυτικών σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της

σηµαίας που φέρουν. Πρόθεση της Επιτροπής είναι επίσης να εξασφαλισθούν

ισότιµοι όροι για τα πλοία που φέρουν σηµαία κράτους µέλους και τα πλοία που

φέρουν σηµαία τρίτου κράτους. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη οφείλουν να

επιθεωρούν τα πλοία που φέρουν σηµαία τρίτης χώρας τα οποία καταπλέουν σε

κοινοτικούς λιµένες για να ελέγξουν κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες εργασίας επί

του πλοίου και να εξασφαλίσουν επίσης τη συµµόρφωση των πλοίων αυτών µε την

οδηγία 99/63/EK.Η συµφωνία των κοινών εταίρων αντικατοπτρίζει τις διατάξεις

της σύµβασης αριθ. 180 της ∆ΟΕ (∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας) σχετικά µε τις

ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων και του πρωτοκόλλου

του 1996της σύµβασης για την εµπορική ναυτιλία (ελάχιστοι κανόνες) (σύµβαση
αριθ. 147),και καλύπτει επίσης σειρά άλλων θεµάτων.
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3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΘΕΣΗ

3.1. Σύντοµες γενικές παρατηρήσεις για την κοινή θέση

Η κοινή θέση ακολουθεί πιστά την πρόταση της Επιτροπής, µε εξαίρεση

τρία σηµεία. Πρόκειται, ωστόσο, για ασήµαντες αλλαγές:

1. Οι επιθεωρήσεις στους λιµένες των κρατών µελών δεν θα αφορούν την

τήρηση των διατάξεων της συµφωνίας των κοινών εταίρων που δεν

αντικατοπτρίζουν τη σύµβαση αριθ. 180της ∆ΟΕ (ρήτρες 13 έως 16).

2. Τροποποιήσεις των ορισµών και διευκρίνιση ορισµένων άρθρων.

3. Ο προβλεπόµενος χρόνος για τη θέση σε εφαρµογή παρατείνεται κατά

ένα έτος δηλ. έως την 30ή Ιουνίου 2002.

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση οµόφωνα. Η Επιτροπή συµφώνησε

µε τις προταθείσες τροποποιήσεις δεδοµένου ότι συµβαδίζουν µε τη

σύµβαση αριθ. 180 της ∆ΟΕ, βελτιώνουν το κείµενο και καθιστούν

σαφέστερη την οδηγία. Η Επιτροπή δέχθηκε επίσης την παράταση της

περιόδου θέσης σε εφαρµογή διότι τα κράτη µέλη θα διαθέτουν

περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν την κύρωση της σύµβασης αριθ.
180 και του πρωτοκόλλου του 1996της σύµβασης αριθ. 147.Σύµφωνα µε

το διεθνές δίκαιο, ένα κράτος µέλος δεν δύναται να επιθεωρήσει πλοία

τρίτης χώρας για να ελέγξει την τήρηση των συµβάσεων εάν δεν έχει

προηγουµένως κυρώσει τις συγκεκριµένες συµβάσεις.

3.2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου µετά την πρώτη ανάγνωση

Άνευ αντικειµένου

3.3. Σχόλια σχετικά µε τις κυριότερες τροποποιήσεις

3.3.1. Άρθρο 1 –Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

Η Επιτροπή είχε προτείνει την επιθεώρηση σε λιµένα κράτους µέλους

πλοίων που φέρουν σηµαία άλλου κράτους µέλους προκειµένου να

διαπιστωθεί η τήρηση των ρητρών 13 έως 16 της συµφωνίας των

κοινωνικών εταίρων (ιατρικές εξετάσεις, εργαζόµενοι τη νύκτα, προστασία
της υγείας και ετήσια άδεια µετ' αποδοχών). Το Συµβούλιο έκρινε ότι εφ'
όσον δεν προβλέπεται έλεγχος της τήρησης των ρητρών αυτών για τα πλοία

που φέρουν σηµαία τρίτης χώρας, αρκεί τα κράτη µέλη της ΕΕ να

εφαρµόζουν και να επιβάλλουν τις ρήτρες αυτές υπό την ιδιότητά τους ως

κράτη νηολόγησης. Ως εκ τούτου, δεν είναι αναγκαίο να προβλεφθούν

πρόσθετοι έλεγχοι για τις εν λόγω ρήτρες στους κοινοτικούς λιµένες. Η

Επιτροπή δέχθηκε τη συγκεκριµένη τροποποίηση.

3.3.2. Άρθρο 2 –Ορισµοί

Το Συµβούλιο τροποποίησε τους ορισµούς των όρων “πλοίο” και

“καταγγελία”. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν δεκτές από την Επιτροπή

δεδοµένου ότι βελτιώνουν τους δύο αυτούς ορισµούς.
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3.3.3. Άρθρα 3, 4και 5 –Επιθεωρήσεις

Το Συµβούλιο αποφάσισε να προβεί σε ιεράρχηση των προβλεποµένων στα

άρθρα αυτά διαδικασιών που αφορούν τα µέσα επιθεώρησης και την

αποκατάσταση των ελλείψεων. Το κείµενο του Συµβουλίου βελτιώνει την

πρόταση και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή συµφωνεί µε τις εν λόγω

τροποποιήσεις.

3.3.4. Άρθρο 8 –∆ιοικητική συνεργασία

Το Συµβούλιο εισήγαγε παραποµπή στην οδηγία 95/21/EΚ όσον αφορά την

επιβολή διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της

ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του πλοίου (έλεγχος
από το κράτος του λιµένα), σε σχέση µε τα πλοία που χρησιµοποιούν

κοινοτικούς λιµένες και πλέουν σε ύδατα που ανήκουν στη δικαιοδοσία των

κρατών µελών.

3.3.5. Άρθρο 10 –Τελικές διατάξεις

Το Συµβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο θέσης σε εφαρµογή

µέχρι τις 30 Ιουνίου 2002. Τα κράτη µέλη εξέφρασαν ανησυχίες για το

θέµα της κύρωσης της σύµβασης αριθ. 180 της ∆ΟΕ και του πρωτοκόλλου

1996της σύµβασης αριθ. 147και, συγκεκριµένα, όσον αφορά το χρόνο που

θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών και την

κατάθεση των εγγράφων κυρώσεως στη ∆ΟΕ. Λαµβάνοντας υπόψη την εν

λόγω κατάσταση, η Επιτροπή δέχθηκε να παρατείνει την περίοδο αυτή κατά

ένα έτος.

Η παράγραφος 2 του ιδίου άρθρου (ειδικές διατάξεις για το Ηνωµένο

Βασίλειο) είναι πλέον περιττή µετά την έναρξη της ισχύος της συνθήκης

του Άµστερνταµ την 1η Μαΐου 1999.

3.3.6. Άρθρο 11 –Πλοία κρατών µη µελών

Σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, για τα σκάφη που δεν είναι

νηολογηµένα στο έδαφος κράτους µέλους ή που δεν φέρουν σηµαία

κράτους µέλους οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θα άρχιζαν να

εφαρµόζονται τρεις µήνες µετά την έναρξη ισχύος της σύµβασης αριθ. 180
και του πρωτοκόλλου του 1996 της σύµβασης αριθ. 147. Το Συµβούλιο

διέγραψε τη συγκεκριµένη διάταξη. Η Επιτροπή δέχεται την απόφαση του

Συµβουλίου δεδοµένου ότι η διάταξη αυτή είχε προταθεί για να δοθεί

µεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη µέλη.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ικανοποιηµένη µε το γεγονός ότι, όπως το Κοινοβούλιο

και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, το Συµβούλιο υιοθέτησε εγκαίρως

κοινή θέση η οποία υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής και δεν

περιλαµβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις.


