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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα 
κράτη μέλη να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Διεθνούς σύμβασης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα πρότυπα 
εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τις βάρδιες του προσωπικού των αλιευτικών 
σκαφών
(15528/2014 – C8-0295/2014 – 2013/0285(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15528/2014),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα 
άρθρα 46, 53 παράγραφος 1 και 62 καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 6, δεύτερο 
εδάφιο, στοιχείο α) επιμέρους στοιχείο v), και 8 πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0295/2014),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 πρώτο και τρίτο εδάφιο και παράγραφος 2 
και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A8-0064/2015),

1. εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πλαίσιο της απόφασης

Η διεθνής σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης, 
έκδοσης πιστοποιητικών και τις βάρδιες του προσωπικού των αλιευτικών σκαφών (εφεξής 
«σύμβαση STCW-F»), εγκρίθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΟΜΙ) στις 7 
Ιουλίου 1995, στο Λονδίνο, παρουσία 74 κυβερνήσεων, εκ των οποίων οι 22 ήταν 
κυβερνήσεις κρατών που σήμερα ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής η 
σύμβαση αυτή έχει κυρωθεί από 4 κράτη μέλη (Ισπανία, Δανία, Λεττονία και Λιθουανία).

Στόχος της σύμβασης STCW-F είναι να εξασφαλίσει ότι το προσωπικό επί των αλιευτικών 
σκαφών διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα (πιστοποιούμενα με επίσημη βεβαίωση) και 
ικανότητες (πιστοποιούμενες με ιατρική βεβαίωση), για τη συγκεκριμένη εργασία ώστε να 
ελαχιστοποιούνται δυνητικοί κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής και/ή της περιουσίας στη 
θάλασσα ή για το θαλάσσιο περιβάλλον κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων επί αλιευτικών 
σκαφών. Η σύμβαση απαιτεί από το προσωπικό να διαθέτει βασικές γνώσεις επί ειδικών 
θεμάτων και να έχει εργαστεί επί σκάφους για μια ελάχιστη χρονική περίοδο. Το ζητούμενο 
είναι να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί ισότιμο επίπεδο επιδόσεων στον τομέα της αλιείας, 
μέσω της προώθησης της επαγγελματικής κατάρτισης, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στη 
μείωση των κινδύνων.

Οι διατάξεις είναι υποχρεωτικές μόνον για σκάφη μήκους άνω των 24 μέτρων και 
προωστικής ισχύος τουλάχιστον 750kw και αφορά τους πλοιάρχους, τους αξιωματικούς, τους 
μηχανικούς πλοίων και τους χειριστές ασυρμάτου. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις ενθαρρύνονται να 
καθιερώσουν εκπαίδευση για ναύτες καταστρώματος σε σκάφη αυτού του μήκους, ενώ η 
βασική εκπαίδευση στην ασφάλεια είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό των αλιευτικών 
σκαφών.

Η ΕΕ δεν δύναται να κυρώσει τη σύμβαση STCW-F, μόνον τα κράτη έχουν αρμοδιότητα να 
το πράξουν. Σύμφωνα με τη νομολογία AETR του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων περί εξωτερικής αρμοδιότητας, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να κυρώσουν τη 
σύμβαση STCW-F χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι οι διατάξεις 
σχετικά με την αναγνώριση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που ασκούν 
υπήκοοι της ΕΕ επί αλιευτικών σκαφών επηρεάζουν την άσκηση της αποκλειστικής 
αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Η παρούσα απόφαση έχει ως σκοπό να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη 
σύμβαση STCW- F χωρίς να θίγονται οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ σχετικά με την 
αναγνώριση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων που ασκούν πολίτες της Ένωσης 
επί αλιευτικών σκαφών. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς το δίκαιο της 
Ένωσης, στην προκείμενη δε περίπτωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/EΚ, το υπό 
εξέταση σχέδιο απόφασης προβλέπει ότι τα κράτη μέλη, που επικύρωσαν ήδη τη σύμβαση 
πριν την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης απόφασης, οφείλουν να καταθέσουν στον Γενικό 
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Γραμματέα του ΔΝΟ δήλωση με την οποία αναγνωρίζουν ότι, σε περίπτωση σύγκρουσης στις 
σχέσεις μεταξύ κρατών μελών, υπερισχύει το δίκαιο της Ένωσης.

Η πρόταση απόφασης πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν, άνευ 
χρονοτριβής, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κύρωση της υπό εξέταση Σύμβασης 
STCW-F.

Συµπληρωµατικές παρατηρήσεις

Η αλιεία είναι η επαγγελματική δραστηριότητα με το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων και 
υπολογίζεται ότι περίπου 24000 ζωές χάνονται κάθε χρόνο κατά την άσκηση των αλιευτικών 
δραστηριοτήτων.

Η σύμβαση STCW-F περιέχει υποχρεωτικές διατάξεις μόνο για αλιευτικά σκάφη μήκους 24 
και άνω μέτρων και προωστικής ισχύος τουλάχιστον 750kw, και περιορίζεται απλώς στα να 
ενθαρρύνει τις χώρες μέρη της σύμβασης να εφαρμόζουν τους κανόνες για την κατάρτιση του 
προσωπικού των πλοίων αυτού του μήκους αλλά κατώτερης προωστικής ισχύος, ενώ δεν 
ορίζει ένα ελάχιστο υποχρεωτικό επίπεδο γνώσεων για το πλήρωμα των αλιευτικών σκαφών 
μήκους κάτω των 24 μέτρων.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ενθαρρύνει τα συμβαλλόμενα 
κράτη να εγκρίνουν δική τους νομοθεσία για την κατάρτιση και τα πρότυπα πιστοποίησης για 
το πλήρωμα των μικρών σκαφών αλλά και ότι η συχνότητα των θαλάσσιων ατυχημάτων είναι 
μεγαλύτερη σε αυτούς τους τομείς του στόλου.

Παράλληλα με την κατάρτιση, που αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες της ασφάλειας στη 
θάλασσα, πρέπει, στο πλαίσιο της πρόληψης των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, να 
εξασφαλιστούν ελάχιστες προϋποθέσεις εργασίας και ασφάλειας εν πλω, και τούτο 
δικαιολογεί ομοιόμορφους κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, που θα τηρούν τις διεθνείς 
συστάσεις στον τομέα της ασφάλειας· οι ίδιοι κανόνες πρέπει επίσης να ισχύουν για τα 
σκάφη που ασκούν δραστηριότητες στα ύδατα της Ένωσης.

Η εναρμόνιση αυτή, που θα πληροί τη βασική προϋπόθεση της ισότητας μεταχείρισης των 
εργαζομένων, υποστηρίχτηκε από την Επιτροπή Αλιείας στη γνωμοδότησή της στην οποία 
παραπέμπει το παρόν κείμενο, καθώς και από τους κοινωνικούς εταίρους του τομέα.  

Βάσει των ανωτέρω και επειδή είναι σημαντικό να καθιερωθεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
εκπαίδευσης στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της σύμβασης STCW-F ή, τουλάχιστον, να θεσπιστούν κανονιστικές διατάξεις σε 
επίπεδο Ένωσης που να ισχύουν για πλοία μήκους κάτω των 24 μέτρων, και καλεί την 
Επιτροπή να εκπονήσει σχετικές νομοθετικές προτάσεις.

Ας σημειωθεί σχετικά ότι τούτο δεν συνεπάγεται αύξηση του κόστους επαγγελματικής 
κατάρτισης για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η ΕΕ ήδη στηρίζει οικονομικά την κατάρτιση 
στον τομέα της αλιείας μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
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