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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους αρμόδιους για τη χάραξη της πολιτικής της. Η εξασφάλιση 
δεξιοτήτων στους ευρωπαίους πολίτες είναι μια φιλοδοξία που θα τονώσει τη βιωσιμότητα 
πολλών τομέων της οικονομίας· οι θαλάσσιες μεταφορές δεν αποτελούν εξαίρεση.

Το 90% των εξαγωγών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 40% του 
ενδοενωσιακού εμπορίου πραγματοποιούνται διά θαλάσσης. Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι, 
συνεπώς, ένας κρίσιμος άξονας για την πρόοδο του ευρωπαϊκού εμπορίου, με τεράστιο 
αντίκτυπο στην οικονομία και αντίστοιχη δημιουργία απασχόλησης. Θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί κατάρτιση, ειδίκευση και πιστοποίηση για τους ναυτικούς, προκειμένου να 
μειωθούν κατά το δυνατόν οι πιθανές απειλές για την ασφάλεια ανθρώπινων ζωών και 
αγαθών ή για το θαλάσσιο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των λειτουργιών επί του πλοίου. Η 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα ελάχιστα επίπεδα κατάρτισης και τις στοιχειώδεις 
συνθήκες εργασίας και ασφάλειας επί του πλοίου θα πρέπει να συνάδει επίσης με τα διεθνή 
πρότυπα και τις διεθνείς συμβάσεις, δεδομένου ότι ο τομέας της ναυτιλίας είναι ένας 
κατεξοχήν παγκοσμιοποιημένος τομέας.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ έχει ήδη συμβάλει πολύ στην απομάκρυνση 
πληρωμάτων με ανεπαρκή προσόντα από τα πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ και στη 
βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της πιστοποίησης των ναυτικών. Παράλληλα, 
έχει εξασφαλίσει συνθήκες ισοτιμίας για τους ναυτικούς που έχουν εκπαιδευθεί στην Ένωση 
και τους ναυτικούς που προέρχονται από τρίτες χώρες, με τη δημιουργία ενός κεντρικά 
ελεγχόμενου μηχανισμού της ΕΕ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο της Σύμβασης STCW. Ωστόσο, δεδομένων των πρόσφατων νομοθετικών 
εξελίξεων, η ευρωπαϊκή νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί, να αναδιατυπωθεί και να 
απλουστευθεί.

Η τρέχουσα διαδικασία για την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο 
επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την κατάργηση της οδηγίας 2005/45/ΕΚ έρχεται να 
καλύψει αυτή την ανάγκη και θα πρέπει αφενός να επιχειρήσει να εξαλείψει τα κενά που 
έχουν ήδη εντοπιστεί και αφετέρου να απλουστεύσει και να εξορθολογίσει το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο στους τομείς αυτούς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η οδηγία 2008/106/ΕΚ 
περιλαμβάνει επίσης έναν κεντρικό 
μηχανισμό για την αναγνώριση των 
πιστοποιητικών των ναυτικών που έχουν 
εκδοθεί από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση 
που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος βελτίωσης της 
καταλληλότητας και της αποδοτικότητας 
του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)14

κατέδειξε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική 
εξοικονόμηση δαπανών για τα κράτη μέλη 
από την καθιέρωση του κεντρικού 
μηχανισμού και μετά. Ωστόσο, η 
αξιολόγηση αποκάλυψε επίσης ότι, όσον 
αφορά ορισμένες από τις αναγνωρισμένες 
τρίτες χώρες, μόνον περιορισμένος 
αριθμός ναυτικών απασχολήθηκε στη 
συνέχεια σε σκάφη της Ένωσης. 
Συνεπώς, προκειμένου οι διαθέσιμοι 
ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι να 
αξιοποιούνται με αποδοτικότερο τρόπο, η 
διαδικασία αναγνώρισης τρίτων χωρών 
θα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση της 
ανάγκης για τη συγκεκριμένη 
αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της 
εκτίμησης του αριθμού των πλοιάρχων 
και αξιωματικών που προέρχονται από 
την εν λόγω χώρα οι οποίοι είναι πιθανόν
να απασχοληθούν σε σκάφη της Ένωσης.

(5) Η οδηγία 2008/106/ΕΚ 
περιλαμβάνει επίσης έναν κεντρικό 
μηχανισμό για την αναγνώριση των 
πιστοποιητικών των ναυτικών που έχουν 
εκδοθεί από τρίτες χώρες. Η αξιολόγηση 
που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος βελτίωσης της 
καταλληλότητας και της αποδοτικότητας 
του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)14

κατέδειξε ότι έχει επιτευχθεί σημαντική 
εξοικονόμηση δαπανών για τα κράτη μέλη 
από την καθιέρωση του κεντρικού 
μηχανισμού και μετά. Ωστόσο, η 
αξιολόγηση αποκάλυψε επίσης ότι, όσον 
αφορά ορισμένες από τις αναγνωρισμένες 
τρίτες χώρες, μόνον περιορισμένος 
αριθμός θεωρήσεων που βεβαιώνουν την 
αναγνώριση πιστοποιητικών είχε εκδοθεί 
από τα κράτη μέλη σε σχέση με τα 
πιστοποιητικά ικανότητας ή 
πιστοποιητικά επάρκειας που έχουν 
εκδοθεί από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

_______________________________ _________________________________

14 SWD(2018)19 14 SWD(2018)19

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Για την περαιτέρω ενίσχυση της 
αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος 
αναγνώρισης τρίτων χωρών, η 
επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών που 

(7) Για την περαιτέρω ενίσχυση της 
αποδοτικότητας του κεντρικού συστήματος 
αναγνώρισης τρίτων χωρών, η 
επαναξιολόγηση των τρίτων χωρών που 
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παρέχουν μικρό αριθμό ναυτικών στον 
ενωσιακό στόλο θα πρέπει να διενεργείται 
ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τα 
οποία θα πρέπει να αυξηθούν στα δέκα 
έτη. Ωστόσο, το εν λόγω μεγαλύτερο 
διάστημα επαναξιολόγησης του 
συστήματος τρίτων χωρών θα πρέπει να 
συνδυάζεται με κριτήρια προτεραιότητας, 
τα οποία λαμβάνουν υπόψη 
προβληματισμούς για την ασφάλεια, ώστε 
η ανάγκη για αποδοτικότητα να 
αντισταθμίζεται με έναν αποτελεσματικό 
μηχανισμό διασφάλισης σε περίπτωση 
υποβάθμισης της ποιότητας της 
εκπαίδευσης των ναυτικών στις σχετικές 
τρίτες χώρες.

παρέχουν μικρό αριθμό ναυτικών στον 
ενωσιακό στόλο θα πρέπει να διενεργείται 
ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, τα 
οποία θα πρέπει να αυξηθούν στα δέκα 
έτη. Η ικανότητα των εν λόγω ναυτικών 
θα πρέπει επίσης να αξιολογείται από τα 
κράτη μέλη και, αν χρειάζεται, θα πρέπει 
να εκπαιδεύονται. Ωστόσο, το εν λόγω 
μεγαλύτερο διάστημα επαναξιολόγησης 
του συστήματος τρίτων χωρών θα πρέπει 
να συνδυάζεται με κριτήρια 
προτεραιότητας, τα οποία λαμβάνουν 
υπόψη προβληματισμούς για την 
ασφάλεια, ώστε η ανάγκη για 
αποδοτικότητα να αντισταθμίζεται με έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό διασφάλισης 
σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας 
της εκπαίδευσης των ναυτικών στις 
σχετικές τρίτες χώρες.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Πληροφορίες σχετικά με τους 
απασχολούμενους ναυτικούς που 
προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν 
καταστεί διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, 
καθώς τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει 
τις συναφείς πληροφορίες που τηρούνται 
στα εθνικά μητρώα τους αναφορικά με τα 
εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις 
θεωρήσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για 
σκοπούς στατιστικής και χάραξης 
πολιτικής, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας του κεντρικού 
συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών. 
Βάσει των πληροφοριών που 
γνωστοποιούν τα κράτη μέλη, οι 
αναγνωρισμένες τρίτες χώρες που δεν 
έχουν παράσχει ναυτικούς στον στόλο της 
Ένωσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε
ετών διαγράφονται από τον κατάλογο των 
αναγνωρισμένων τρίτων χωρών. 

(8) Πληροφορίες σχετικά με τους 
απασχολούμενους ναυτικούς που 
προέρχονται από τρίτες χώρες έχουν 
καταστεί διαθέσιμες σε επίπεδο Ένωσης, 
καθώς τα κράτη μέλη έχουν γνωστοποιήσει 
τις συναφείς πληροφορίες που τηρούνται 
στα εθνικά μητρώα τους αναφορικά με τα 
εκδοθέντα πιστοποιητικά και τις 
θεωρήσεις. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι μόνο για 
σκοπούς στατιστικής και χάραξης 
πολιτικής, αλλά και με σκοπό τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας του κεντρικού 
συστήματος αναγνώρισης τρίτων χωρών. 
Βάσει των πληροφοριών που 
γνωστοποιούν τα κράτη μέλη, η 
αναγνώριση τρίτων χωρών που δεν έχουν 
παράσχει ναυτικούς στον στόλο της 
Ένωσης για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών 
θα πρέπει να επανεξετάζεται. Η 
διαδικασία επανεξέτασης θα πρέπει να 
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Επιπροσθέτως, οι εν λόγω πληροφορίες 
χρησιμοποιούνται επίσης για την 
ιεράρχηση της επαναξιολόγησης των 
αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

καλύπτει τη δυνατότητα διατήρησης ή 
ανάκλησης της αναγνώρισης της οικείας 
τρίτης χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για 
την ιεράρχηση της επαναξιολόγησης των 
αναγνωρισμένων τρίτων χωρών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Απαιτείται ευρεία συζήτηση με τη 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των 
κρατών μελών, των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών για τη διερεύνηση της 
δυνατότητας δημιουργίας εθελοντικού 
συστήματος εναρμονισμένων 
πιστοποιητικών που υπερβαίνουν τη 
σύμβαση STCW ως προς το επίπεδο 
εκπαίδευσης, προκειμένου να ενισχυθεί το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
ευρωπαίων ναυτικών. Η εν λόγω 
σύμβαση STCW + θα μπορούσε να 
καθιερώσει «ναυτιλιακά πιστοποιητικά 
αριστείας» που θα βασίζονται σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα ευρωπαϊκής 
ναυτιλίας τα οποία θα παρέχουν στους 
ευρωπαίους ναυτικούς δεξιότητες πέραν 
αυτών που απαιτούνται σε διεθνές 
επίπεδο. Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση του 
ναυτιλιακού τομέα θα πρέπει να συμβάλει 
στη βελτίωση και την ανάπτυξη των εν 
λόγω δεξιοτήτων και προσόντων.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Η εκπαίδευση των ευρωπαίων 
ναυτικών ως πλοιάρχων και αξιωματικών 
θα πρέπει να υποστηρίζεται από 
ανταλλαγές σπουδαστών μεταξύ 
ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε όλη την Ένωση. Για την 
καλλιέργεια και την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και των προσόντων των 
ναυτικών που υπηρετούν σε σκάφη τα 
οποία φέρουν ευρωπαϊκή σημαία, 
απαιτείται η ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Η 
εκπαίδευση των ναυτικών θα πρέπει να 
αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες που 
παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 5 β – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο 
μέτρο του δυνατού, να τηρούν 
επικαιροποιημένο κατάλογο των αναγκών 
και των προσφορών εργασίας τους για 
ναυτικούς.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 5 β – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Έως ... [πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 
Επιτροπή υποβάλλει αξιολόγηση του 
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αντικτύπου της αμοιβαίας αναγνώρισης 
των πιστοποιητικών που εκδίδουν τα 
κράτη μέλη στην απασχόληση ευρωπαίων 
ναυτικών.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να πληροί τα πρότυπα 
καταλληλότητας από ιατρική άποψη τα 
οποία καθορίζει το άρθρο 11· και

α) να πληροί τα πρότυπα 
καταλληλότητας από ιατρική άποψη τα 
οποία καθορίζει το άρθρο 11, τόσο για τη 
σωματική όσο και για την ψυχική υγεία· 
και

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κράτος μέλος που προτίθεται να 
αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα 
πιστοποιητικά ικανότητας ή τα 
πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν 
εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, 
αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου για να 
υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν τη 
σημαία του, υποβάλλει στην Επιτροπή 
αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης 
χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική 
ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης 
χώρας προς τις απαιτήσεις της σύμβασης 
STCW, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα II, 
συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης του 
αριθμού των πλοιάρχων και αξιωματικών 
από την εν λόγω χώρα που είναι πιθανόν 

Κράτος μέλος που προτίθεται να 
αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα 
πιστοποιητικά ικανότητας ή τα 
πιστοποιητικά επάρκειας τα οποία 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και έχουν 
εκδοθεί από τρίτη χώρα σε πλοίαρχο, 
αξιωματικό ή χειριστή ασυρμάτου για να 
υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν τη 
σημαία του, υποβάλλει στην Επιτροπή 
αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης 
χώρας, συνοδευόμενη από προκαταρκτική 
ανάλυση της συμμόρφωσης της τρίτης 
χώρας προς τις απαιτήσεις της σύμβασης 
STCW, συγκεντρώνοντας τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα II, και, 
όταν είναι εφικτό, από εκτίμηση του 
αριθμού των πλοιάρχων και αξιωματικών 
από την εν λόγω χώρα που είναι πιθανόν 
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να απασχοληθούν. να απασχοληθούν.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά την υποβολή αίτησης από κράτος 
μέλος, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση για 
κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης της 
συγκεκριμένης τρίτης χώρας. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

Μετά την υποβολή αίτησης από κράτος 
μέλος, η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία
αναγνώρισης της συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν εκδίδεται θετική απόφαση για την 
κίνηση της διαδικασίας αναγνώρισης, η
Επιτροπή, επικουρούμενη από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα, και με τυχόν συμμετοχή του 
κράτους μέλους που υποβάλλει την 
αίτηση, συγκεντρώνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και 
διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης 
χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση 
αναγνώρισης, προκειμένου να διαπιστώσει 
κατά πόσον η εν λόγω χώρα πληροί όλες 
τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και 
κατά πόσον ελήφθησαν τα κατάλληλα 
μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης 
πλαστών πιστοποιητικών.

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια 
στη Θάλασσα, και με τυχόν συμμετοχή του 
κράτους μέλους που υποβάλλει την 
αίτηση, συγκεντρώνει τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ και 
διενεργεί αξιολόγηση των συστημάτων 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης της τρίτης 
χώρας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση 
αναγνώρισης, προκειμένου να διαπιστώσει 
κατά πόσον η εν λόγω χώρα πληροί όλες 
τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW και 
κατά πόσον ελήφθησαν τα κατάλληλα 
μέτρα για την πρόληψη της έκδοσης 
πλαστών πιστοποιητικών.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση μπορεί να αποφασίσει να 
αναγνωρίσει την τρίτη χώρα μονομερώς
μέχρις ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο. Σε περίπτωση 
μονομερούς αναγνώρισης, το κράτος 
μέλος πρέπει να γνωστοποιήσει στην 
Επιτροπή τον αριθμό των θεωρήσεων που 
βεβαιώνουν την αναγνώριση 
πιστοποιητικών ικανότητας και 
πιστοποιητικών επάρκειας, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα 
οποία έχουν εκδοθεί από την τρίτη χώρα, 
έως ότου εκδοθεί η απόφαση 
αναγνώρισης.

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την 
αίτηση μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή προσωρινή άδεια να 
αναγνωρίσει την τρίτη χώρα μέχρις ότου 
ληφθεί απόφαση σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο. Στην περίπτωση αυτή, το 
κράτος μέλος πρέπει να παράσχει στην 
Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες και τα αποδεικτικά έγγραφα 
για να αιτιολογήσει το εν λόγω αίτημα 
μέχρις ότου ληφθεί απόφαση σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελλείψει των εν λόγω αποδεικτικών 
εγγράφων, η Επιτροπή απορρίπτει το 
αίτημα προσωρινής αναγνώρισης, 
δηλώνοντας τους λόγους της απόρριψης.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 20 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
θεωρήσεις κράτους μέλους που να 
βεβαιώνουν την αναγνώριση 
πιστοποιητικών ικανότητας ή 
πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
και έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα, για 
χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών, τότε η 
αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν 
λόγω χώρας ανακαλείται. Για τον σκοπό 
αυτό, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
αποφάσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 28
παράγραφος 2, αφού πρώτα ενημερώσει 
τα κράτη μέλη καθώς και την 
ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα τουλάχιστον 
δύο μήνες νωρίτερα.

8. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
θεωρήσεις κράτους μέλους που να 
βεβαιώνουν την αναγνώριση 
πιστοποιητικών ικανότητας ή 
πιστοποιητικών επάρκειας, τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 19 και έχουν 
εκδοθεί από τρίτη χώρα, για χρονικό 
διάστημα άνω των 10 ετών, τότε η 
αναγνώριση των πιστοποιητικών της εν 
λόγω χώρας επανεξετάζεται σε 
διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς. Για τον σκοπό 
αυτό, μετά την ως άνω διαδικασία 
επανεξέτασης, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 28, αφού πρώτα ενημερώσει τα 
κράτη μέλη καθώς και την ενδιαφερόμενη 
τρίτη χώρα τουλάχιστον δύο μήνες 
νωρίτερα.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 8 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/106/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί 
πλαστά πιστοποιητικά·
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