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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Στόχος της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι η 

κατάργηση των δύο προηγούμενων οδηγιών του 1991 (91/672/EΟΚ) και του 1996 

(96/50/ΕΚ). Οι οδηγίες αυτές αφορούσαν αποκλειστικά τα προσόντα των κυβερνητών 

σκαφών που δραστηριοποιούνται σε πλωτές οδούς πλην του Ρήνου, και η εισαγωγή κανόνων 

για την αναγνώριση των προσόντων όλων των μελών του πληρώματος, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στον Ρήνο. Καλύπτει τόσο τη 

μεταφορά εμπορευμάτων όσο και τη μεταφορά επιβατών με την εσωτερική ναυσιπλοΐα, αλλά 

όχι την ιδιωτική μεταφορά και τα σκάφη αναψυχής. Η οδηγία αφορά το σύνολο του δικτύου 

των οδών της ΕΕ που είναι ανοικτές στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, με δυνατότητα, ωστόσο, 

ορισμένων εξαιρέσεων για τις πλωτές οδούς στις οποίες δεν υπάρχει διασυνοριακή 

κυκλοφορία.  

Κατά συνέπεια, η νέα αυτή πρωτοβουλία βασίζεται αφενός στις προηγούμενες οδηγίες και 

αφετέρου στις εργασίες που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΑΪΑΔΕΣ I και II και 

ειδικά από τη μεικτή ομάδα εργασίας PLATINA σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα, η 

οποία κατάρτισε πρότυπα επαγγελματικής επάρκειας στον τομέα της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας.  

Το σύστημα εσωτερικών πλωτών μεταφορών στην Ευρώπη χρησιμοποιείται για την 

μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών σε κανάλια, πλωτές οδούς, ποταμούς, λίμνες, κλπ. Το 

ευρωπαϊκό δίκτυο έχει συνολικό μήκος περίπου 41 000 χλμ. και συνδέει 12 κράτη μέλη της 

ΕΕ. Οι μεταφορές εμπορευμάτων μέσω ποτάμιων πλωτών οδών της Ευρώπης οι οποίες 

συνδέονται μεταξύ τους αντιπροσωπεύει περισσότερους από 140 δισεκατομμύρια 

χιλιομετρικούς τόνους (Eurostat 2011).  

Οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές ανταποκρίνονται, εξάλλου, απόλυτα στις απαιτήσεις των 

τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης: Σε επίπεδο κόστους, οι εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τις οδικές μεταφορές. Όσον αφορά το 

περιβάλλον, συνδυάζουν την οικονομία καυσίμου με χαμηλές εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου, συμβάλλοντας ως εκ τούτου στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Τέλος, όσον αφορά το κοινωνικό κόστος και τα οφέλη, είναι ένας ασφαλής τρόπος 

μεταφοράς με χαμηλό ποσοστό ατυχημάτων και υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, ενώ 

προσφέρει σημαντικές προοπτικές δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως στην περιοχή 

των λιμένων. Για όλους αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να προαχθεί η ανάπτυξη αυτού του 

εναλλακτικού τρόπου μεταφοράς.  

Αυτό τον σκοπό εξυπηρετεί, εξάλλου, η πρόταση οδηγίας, η οποία, μέσω της αναγνώρισης 

των επαγγελματικών προσόντων, επιδιώκει την αναγνώριση ενός επαγγέλματος το οποίο σε 

πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάσχει σήμερα από έλλειψη κινητικότητας και 

ανεπάρκεια σε εργατικό δυναμικό. 

Μέχρι σήμερα, οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με την αμοιβαία 

αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και τα περιττά εμπόδια που μπορεί να 

συνιστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά τη γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Η δυνατότητα 

θέσπισης ελάχιστων απαιτήσεων επάρκειας για τους κυβερνήτες και τους κυβερνήτες 

σκαφών φαίνεται, ως εκ τούτου, δικαιολογημένη.  
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Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την υποβληθείσα πρόταση οδηγίας, ωστόσο με 

ορισμένες τροπολογίες: 

Το δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας, μολονότι είναι εκ φύσεως διεθνικό, θα πρέπει ωστόσο να 

διατηρήσει τα εθνικά του χαρακτηριστικά και γνωρίσματα. Για τον λόγο αυτό, η συντάκτρια 

γνωμοδότησης εκτιμά ότι θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προβλέπουν 

ορισμένες παρεκκλίσεις. Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να διευκρινιστούν ορισμένοι 

ορισμοί.  

Ένα επιπλέον πιθανό πρόβλημα έγκειται στις προθεσμίες για τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις της πρότασης οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα σε όλα τα κράτη μέλη. Για 

να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας λόγω μιας νέας έλλειψης 

εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη, η παράταση της μεταβατικής περιόδου 

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συμμορφωθούν σταδιακά προς τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία και στα παραρτήματά της. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9a) Η διαδικασία αναγνώρισης που 

προβλέπεται στην οδηγία αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά 

επαγγελματικών προσόντων, τα έγγραφα 

που τεκμηριώνουν την εμπειρία, τα 

ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια 

πλοίου των επαγγελματιών που 

απασχολούνται στον τομέα της 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 

δημιουργήθηκαν πριν την ένταξη του 

κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται 

με τα ελάχιστα πρότυπα που απαιτούνται. 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 
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Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η έγκριση των προγραμμάτων 

κατάρτισης είναι αναγκαία για να 

εξακριβώνεται ότι τα προγράμματα 

συμμορφώνονται με τις ελάχιστες κοινές 

απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και 

την οργάνωση. Η εν λόγω συμμόρφωση 

επιτρέπει την εξάλειψη των περιττών 

φραγμών για την είσοδο στο επάγγελμα, 

απαλλάσσοντας όσους έχουν ήδη 

αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες κατά 

τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

κατάρτισης από την υποχρέωση να 

υποβληθούν σε μια περιττή πρόσθετη 

εξέταση. Η ύπαρξη εγκεκριμένων 

προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί επίσης 

να διευκολύνει την είσοδο στο επάγγελμα 

της εσωτερικής ναυσιπλοΐας εργαζομένων 

με προηγούμενη πείρα από άλλους τομείς, 

καθώς μπορούν να ωφεληθούν από ειδικά 

προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν 

υπόψη τις ικανότητες που έχουν ήδη 

αποκτήσει. 

(15) Η έγκριση των προγραμμάτων 

κατάρτισης είναι αναγκαία για να 

εξακριβώνεται ότι τα προγράμματα 

συμμορφώνονται με τις ελάχιστες κοινές 

απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και 

την οργάνωση. Η εν λόγω συμμόρφωση 

επιτρέπει την εξάλειψη των περιττών 

φραγμών για την είσοδο στο επάγγελμα, 

απαλλάσσοντας όσους έχουν ήδη 

αποκτήσει τις αναγκαίες δεξιότητες κατά 

τη διάρκεια της επαγγελματικής τους 

κατάρτισης από την υποχρέωση να 

υποβληθούν σε μια περιττή πρόσθετη 

εξέταση. Η ύπαρξη εγκεκριμένων 

προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί επίσης 

να διευκολύνει την είσοδο στο επάγγελμα 

της εσωτερικής ναυσιπλοΐας εργαζομένων 

με προηγούμενη πείρα από άλλους τομείς, 

καθώς μπορούν να ωφεληθούν από ειδικά 

προγράμματα κατάρτισης που λαμβάνουν 

υπόψη τις ικανότητες που έχουν ήδη 

αποκτήσει παράλληλα με την αναγνώριση 

της προηγούμενης επαγγελματικής 

εμπειρίας τους. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Για να θεσπιστούν ελάχιστα 

εναρμονισμένα πρότυπα για την 

πιστοποίηση των επαγγελματικών 

προσόντων και για να διευκολυνθεί η 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών, καθώς και η εφαρμογή, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση της 

παρούσας οδηγίας από την Επιτροπή, η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 

(24) Για να θεσπιστούν ελάχιστα 

εναρμονισμένα πρότυπα για την 

πιστοποίηση των επαγγελματικών 

προσόντων και για να διευκολυνθεί η 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών, καθώς και η εφαρμογή, η 

παρακολούθηση και η αξιολόγηση της 

παρούσας οδηγίας από την Επιτροπή, η 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον 
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καθορισμό προτύπων επάρκειας, προτύπων 

σχετικά με την καλή κατάσταση της 

υγείας, προτύπων για τις πρακτικές 

εξετάσεις, προτύπων για την έγκριση των 

προσομοιωτών και προτύπων που θα 

καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τους 

όρους χρήσης βάσης δεδομένων που τηρεί 

η Επιτροπή και φιλοξενεί αντίγραφο των 

βασικών στοιχείων που σχετίζονται με τα 

ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών 

προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και 

ημερολόγια πλοίου, καθώς και 

αναγνωρισμένα έγγραφα. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η Επιτροπή να προβαίνει στις 

ενδεδειγμένες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, μεταξύ 

άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

Η Επιτροπή, όταν εκπονεί και συντάσσει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει 

να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 

και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

καθορισμό προτύπων επάρκειας, προτύπων 

σχετικά με την καλή κατάσταση της 

υγείας, προτύπων για τις πρακτικές 

εξετάσεις, προτύπων για την έγκριση των 

προσομοιωτών και προτύπων που θα 

καθορίζουν τα χαρακτηριστικά και τους 

όρους χρήσης βάσης δεδομένων που τηρεί 

η Επιτροπή και φιλοξενεί αντίγραφο των 

βασικών στοιχείων που σχετίζονται με τα 

ενωσιακά πιστοποιητικά επαγγελματικών 

προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και 

ημερολόγια πλοίου, καθώς και 

αναγνωρισμένα έγγραφα. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, κατά 

τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 

σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι 

διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται 

σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 

διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 

2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού 

έργου1a. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί 

η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία 

των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα 

ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες 

των κρατών μελών, ενώ οι 

εμπειρογνώμονές τους έχουν 

συστηματικά πρόσβαση στις 

συνεδριάσεις των ομάδων 

εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που 

ασχολούνται με την προετοιμασία των 

κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.  

 _____________ 

 1α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

πρόσωπα που συμμετέχουν στη 

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 

πρόσωπα: 
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λειτουργία: 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) σκαφών αναψυχής· α) που χρησιμοποιούν σκάφος για 

αθλητισμό ή αναψυχή· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πορθμείων που δεν κινούνται αυτόνομα. β) που συμμετέχουν στη λειτουργία 

πορθμείων που δεν κινούνται αυτόνομα· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) που συμμετέχουν στη λειτουργία 

σκάφους που χρησιμοποιείται από τις 

ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις τήρησης 

της δημόσιας τάξης, τις υπηρεσίες 

πολιτικής άμυνας, τις διοικήσεις πλωτών 

οδών, τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και 

άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σημείο 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15)  «χρόνος πλεύσης»: ο χρόνος που (15)  «χρόνος πλεύσης»: ο χρόνος που 
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μέλος του πληρώματος καταστρώματος 

διήνυσε κατά τη διάρκεια διαδρομής που 

πραγματοποιήθηκε από το σκάφος σε 

εσωτερικές πλωτές οδούς και επικυρώθηκε 

από την αρμόδια αρχή· 

μέλος του πληρώματος καταστρώματος 

διήνυσε κατά τη διάρκεια διαδρομής που 

πραγματοποιήθηκε από το σκάφος σε 

εσωτερικές πλωτές οδούς, 

συμπεριλαμβανομένου, εντός ορισμένων 

ορίων, του χρόνου που χρησιμοποιήθηκε 

για την κατάρτιση σε προσομοιωτή 

εγκεκριμένο σύμφωνα με το άρθρο 19, και 

επικυρώθηκε από την αρμόδια αρχή·  

Αιτιολόγηση 

Η εκπαίδευση σε προσομοιωτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την προετοιμασία απέναντι σε 

δύσκολες και επείγουσες καταστάσεις. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, εντός ορισμένων ορίων, να 

υπολογίζεται ο χρόνος προετοιμασίας σε προσομοιωτή ως απαιτούμενη εμπειρία για την 

απόκτηση προσόντος. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Κράτος μέλος δύναται να 

απαλλάσσει τους κυβερνήτες από την 

υποχρέωση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 στις περιπτώσεις που οι 

κυβερνήτες αυτοί δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά σε εθνικές πλωτές οδούς 

που δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο 

άλλου κράτους μέλους. Το κράτος μέλος 

το οποίο απαλλάσσει από την υποχρέωση 

μπορεί να εκδίδει εθνικά πιστοποιητικά 

επαγγελματικών προσόντων που μπορούν 

να χορηγούνται υπό προϋποθέσεις που 

διαφέρουν από τις γενικές προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

Η ισχύς των εν λόγω εθνικών 

πιστοποιητικών επαγγελματικών 

προσόντων περιορίζεται στις εθνικές 

εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν 

συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου 

κράτους μέλους. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3.  Εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση, 

η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική απόφαση, 

με την οποία εγκρίνει τα προτεινόμενα 

μέτρα εφόσον είναι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου και του 

άρθρου 18 ή, εάν δεν συμβαίνει αυτό, 

απαιτεί από το κράτος μέλος να 

τροποποιήσει ή να μην θεσπίσει τα 

προτεινόμενα μέτρα. 

3.  Εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση, 

η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 29 

προκειμένου να συμπληρώσει την 

παρούσα οδηγία καθορίζοντας τη 

διαδικασία για την έγκριση των 

προτεινόμενων μέτρων εφόσον είναι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου και του άρθρου 18 ή, εάν δεν 

συμβαίνει αυτό, για να απαιτήσει από το 

κράτος μέλος να τροποποιήσει ή να μην 

θεσπίσει τα προτεινόμενα μέτρα. 

(Η παρούσα τροπολογία προϋποθέτει την τροποποίηση του άρθρου σχετικά με την 

εξουσιοδότηση προκειμένου να γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο). 

Αιτιολόγηση 

Η ταξινόμηση μιας εσωτερικής πλωτής οδού ως ειδικού κινδύνου σημαίνει, εκ των πραγμάτων, 

μη αναγνώριση εναρμονισμένων προσόντων στο σχετικό τμήμα. Μια πράξη κατ’ 

εξουσιοδότηση είναι, συνεπώς, καταλληλότερη από μια εκτελεστική πράξη για την έγκριση 

τέτοιων παρεκκλίσεων. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) για ενωσιακό πιστοποιητικό 

επαγγελματικών προσόντων για μέλη 

πληρώματος, υποβάλλονται επαρκή 

αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)· 

α) για ενωσιακό πιστοποιητικό 

επαγγελματικών προσόντων για μέλη 

πληρώματος καταστρώματος, 

υποβάλλονται επαρκή αποδεικτικά 

στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 10 

παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ)· 

Αιτιολόγηση 

Ο στόχος της πρότασης είναι να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα μέλη πληρώματος 

καταστρώματος πέρα από τους κυβερνήτες σκάφους. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Προγράμματα κατάρτισης που 

καταλήγουν σε διπλώματα ή πιστοποιητικά 

που αποδεικνύουν συμμόρφωση με τα 

πρότυπα επάρκειας που αναφέρονται στο 

άρθρο 15 παράγραφος 1 εγκρίνονται από 

τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο 

έδαφος των οποίων είναι εγκατεστημένο 

το σχετικό ίδρυμα εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης. 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

καθιερώσουν προγράμματα κατάρτισης 

για τα πρόσωπα που αναφέρονται στα 

άρθρα 4, 5 και 6. Τα κράτη μέλη πρέπει 

να διασφαλίζουν ότι τα προγράμματα 

κατάρτισης που καταλήγουν σε διπλώματα 

ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν 

συμμόρφωση με τα πρότυπα επάρκειας 

που αναφέρονται στο άρθρο 15 

παράγραφος 1 εγκρίνονται από τις 

αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο 

έδαφος των οποίων διεξάγονται τα εν 

λόγω προγράμματα κατάρτισης από το 

σχετικό ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα 

διπλώματα ή τα πιστοποιητικά που 

χορηγούνται μετά την ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία 

εγκρίνονται από άλλα κράτη μέλη 

σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 

Κατά την εφαρμογή της παρούσας 

παραγράφου, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
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αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και 

αναλογικά κριτήρια. 

αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και 

αναλογικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη 

την αρχή της ισότητας ευκαιριών και της 

ισότητας των φύλων. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

διασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η 

πρόσβαση πολιτών άλλων κρατών μελών 

στους προσομοιωτές. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη μέλη προσομοιωτές, φαίνεται λογικό τα κράτη μέλη 

που διαθέτουν προσομοιωτές να λαμβάνουν όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να επιτρέψουν την 

πρόσβαση σε αυτούς σε πολίτες άλλων κρατών μελών, είτε για εξετάσεις είτε για εκπαίδευση. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα επιτρέπεται αποκλειστικά και 

μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς: 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα επιτρέπεται αποκλειστικά και 

μόνο σύμφωνα με τις αρχές της 

προστασίας προσωπικών δεδομένων που 

ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α και για τους ακόλουθους 

σκοπούς: 

 ______________ 

 1α Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, (ΕΕ L 
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281 της 23.11.1995, σ. 31. 1995, p. 31). 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών μελών όσον αφορά την 

πιστοποίηση των προσώπων που 

εμπλέκονται στη λειτουργία σκάφους. 

2. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν 

πληροφορίες με τις αρμόδιες αρχές άλλων 

κρατών μελών όσον αφορά την 

πιστοποίηση των προσώπων που 

εμπλέκονται στη λειτουργία σκάφους. 

Ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές 

της προστασίας προσωπικών δεδομένων 

που ορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 

άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 4, στα άρθρα 

19, 21 και στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 

2 παρέχεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον 

από (*την έναρξη ισχύος). 

2. Η εξουσία έγκρισης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 

στο άρθρο 8 παράγραφος 3, στο άρθρο 15 

παράγραφοι 1 και 4, στα άρθρα 19, 21 και 

στο άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 

παρέχεται στην Επιτροπή για χρονικό 

διάστημα πέντε ετών από ...[ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε 

την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 

περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

αυτομάτως για περιόδους ίδιας 

διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός έξι μηνών 

πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου. 

Αιτιολόγηση 

Η εξουσιοδότηση προς την Επιτροπή πρέπει να περιορίζεται χρονικά και το δικαίωμα των 
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συννομοθετών να άρουν την εξουσιοδότηση πρέπει να εκφράζεται ρητώς. Το άρθρο 8 

παράγραφος 3 πρέπει να αφορά περισσότερο τις κατ’ εξουσιοδότηση και όχι τόσο τις 

εκτελεστικές πράξεις και συνεπώς πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 29 σχετικά με την άσκηση 

της εξουσιοδότησης. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Πριν από την έκδοση μιας κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή 

διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι 

οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος, 

σύμφωνα με τις αρχές που θεσπίζονται 

στη διοργανική συμφωνία της 13ης 

Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 

νομοθετικού έργου. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εντός έτους από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει 

σταδιακά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 

τη δημιουργία: 

1. Εντός έτους από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκδίδει 

σταδιακά κατ’ εξουσιοδότηση και 

εκτελεστικές πράξεις για τη δημιουργία: 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία διορθώνει μια παράλειψη, διότι ο κατάλογος που ακολουθεί αφορά και 

εκτελεστικές πράξεις τις οποίες πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα μέλη του πληρώματος πλην του 3. Τα μέλη του πληρώματος πλην του 
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κυβερνήτη σκάφους που κατέχουν 

πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων 

που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν 

από την ημερομηνία που έπεται της λήξης 

της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 35 

της παρούσας οδηγίας ή κατέχουν τίτλο 

που αναγνωρίζεται σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να 

στηρίζονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή 

τίτλο επαγγελματικών προσόντων για 

μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών μετά την 

εν λόγω ημερομηνία. Κατά τη διάρκεια της 

εν λόγω περιόδου, τα μέλη του 

πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους 

μπορούν να εξακολουθήσουν να 

επικαλούνται την οδηγία 2005/36/ΕΚ για 

την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων τους από τις αρχές άλλων 

κρατών μελών. Πριν από την παρέλευση 

της εν λόγω περιόδου, μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθεί 

ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών 

προσόντων ή πιστοποιητικό κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 σε 

αρμόδια αρχή που εκδίδει τα εν λόγω 

πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι 

παρέχουν επαρκείς αποδείξεις, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας, 

και αποδεικνύουν, μέσω ναυτικού 

φυλλαδίου, ότι διαθέτουν τον ακόλουθο 

χρόνο πλεύσης: 

κυβερνήτη σκάφους που κατέχουν 

πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων 

που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν 

από την ημερομηνία που έπεται της λήξης 

της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό 

δίκαιο η οποία αναφέρεται στο άρθρο 35 

της παρούσας οδηγίας ή κατέχουν τίτλο 

που αναγνωρίζεται σε ένα ή περισσότερα 

κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να 

στηρίζονται στο εν λόγω πιστοποιητικό ή 

τίτλο επαγγελματικών προσόντων για 

μέγιστη χρονική περίοδο 10 ετών μετά την 

εν λόγω ημερομηνία. Κατά τη διάρκεια της 

εν λόγω περιόδου, τα μέλη του 

πληρώματος πλην του κυβερνήτη σκάφους 

μπορούν να εξακολουθήσουν να 

επικαλούνται την οδηγία 2005/36/ΕΚ για 

την αναγνώριση των επαγγελματικών 

προσόντων τους από τις αρχές άλλων 

κρατών μελών. Πριν από την παρέλευση 

της εν λόγω περιόδου, μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθεί 

ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών 

προσόντων ή πιστοποιητικό κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 2 σε 

αρμόδια αρχή που εκδίδει τα εν λόγω 

πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι 

παρέχουν επαρκείς αποδείξεις, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 

στοιχεία α) και γ) της παρούσας οδηγίας, 

και αποδεικνύουν, μέσω ναυτικού 

φυλλαδίου ή ημερολογίου πλοίου, ότι 

διαθέτουν τον ακόλουθο χρόνο πλεύσης: 

Αιτιολόγηση 

Τα ημερολόγια πλοίου πρέπει να αποτελούν πιθανό μέσο για την τήρηση αρχείου σχετικά με το 

χρόνο πλεύσης. Επιπλέον, και τα δύο εργαλεία αναφοράς αντιμετωπίζονται ισότιμα στην 

επόμενη παράγραφο 4.  

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
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αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 

το αργότερο την/στις [τρία χρόνια από 

την έναρξη ισχύος της]. Ανακοινώνουν 

αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 

λόγω διατάξεων. 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία  

έως … [πέντε χρόνια από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 

κείμενο των εν λόγω διατάξεων. 

Αιτιολόγηση 

Αντίθετα από αυτό που αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος της παρούσας πρότασης, η μελλοντική 

οδηγία δεν δημιουργεί απλώς ένα σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων. Η οδηγία 

εναρμονίζει όλες τις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. 

Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί στα κράτη μέλη και στους επαγγελματίες περισσότερος χρόνος 

προσαρμογής. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 37 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 

μέλη. 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη 

μέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς 

κατά το άρθρο 3. 

Αιτιολόγηση 

Όπως ισχύει και για την οδηγία σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία, η οδηγία θα 

πρέπει να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα μόνο για τα κράτη μέλη που διαθέτουν τέτοιες οδούς 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

 

 

 

 



 

PE582.398v02-00 16/16 AD\1100721EL.doc 

EL 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Τίτλος Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική 

ναυσιπλοΐα 

Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD) 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας 

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

TRAN 

11.4.2016 
   

Γνωμοδότηση της 

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια 

JURI 

11.4.2016 

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης 

  Ημερομηνία ορισμού 

Joëlle Bergeron 

15.3.2016 

Εξέταση στην επιτροπή 13.6.2016    

Ημερομηνία έγκρισης 12.7.2016    

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +: 

–: 

0: 

15 

4 

1 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, 

Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří 

Maštálka, Julia Reda, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka, Κώστας 

Χρυσόγονος, Емил Радев 

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 

ψηφοφορία 

Daniel Buda, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Victor 

Negrescu, Ангел Джамбазки 

 
 


