
AL\1065723EL.doc PE560.759v01-00

EL EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014 - 2019

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Πρόεδρος

17.6.2015

Κύριο Thomas Händel
Πρόεδρο
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους ναυτικούς και την 
τροποποίηση των οδηγιών 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ, 98/59/ΕΚ 
και 2001/23/ΕΚ (COM(2013)0798 – C7–0409/2013 – 2013/0390(COD)) 

Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 20ής Μαΐου 2015, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του 
κανονισμού, να συντάξει μια γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης 
της ανωτέρω πρότασης.

Η αρχική νομική βάση που προτάθηκε από την Επιτροπή1 ήταν το άρθρο 153 παράγραφος 2 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) το οποίο συνδέεται με την 
έγκριση μέτρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την προώθηση της 
απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας, την κατάλληλη κοινωνική 
προστασία, το διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, την ανάπτυξη των ανθρώπινων 
πόρων με στόχο την βιώσιμη υψηλή απασχόληση και την καταπολέμηση του αποκλεισμού 
στα κράτη μέλη.

Το τελικό συμβιβαστικό κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
τροποποιεί τη νομική βάση της πρότασης, με στόχο να την προσδιορίσει περισσότερο, 
εξειδικεύοντάς την στο άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ, το οποίο συνδέεται με 
την έγκριση ελάχιστων απαιτήσεων για τη σταδιακή εφαρμογή μέσω οδηγιών σύμφωνα με τη 

1 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ναυτικούς, που 
τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ (COM(2013)0798 -  
2013/0390(COD)).
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συνήθη νομοθετική διαδικασία, σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1, στοιχεία β) 
και ε) της ΣΛΕΕ που αφορούν την υποστήριξη και συμπλήρωση που παρέχει η Ένωση στις 
δραστηριότητες των κρατών μελών στους τομείς των όρων εργασίας και της ενημέρωσης και 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους.

I - Ιστορικό

Στόχος της πρότασης είναι να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων που 
προστατεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στον τομέα του εργατικού 
δικαίου της ΕΕ και να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ. 

Οι οδηγίες για το εργατικό δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζονται γενικά σε όλους τους τομείς 
δραστηριότητας και σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Ωστόσο, οι ναυτικοί εξαιρούνται ή 
μπορούν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής πέντε οδηγιών1 χωρίς καμία ρητή 
αιτιολόγηση. Ως αποτέλεσμα, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο, οι 
περιορισμοί θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε ορισμένα δικαιώματα που 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη, ιδίως το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση στο 
πλαίσιο της επιχείρησης (άρθρο 27) και το δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες 
εργασίας (άρθρο 31). 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις εθνικές προσεγγίσεις ως προς τη 
δυνατότητα εξαίρεσης των ναυτικών από το πεδίο εφαρμογής των παραπάνω πέντε οδηγιών. 
Κατά συνέπεια, ορισμένες εταιρείες εξαιρούνται από ορισμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης και 
διαβούλευσης, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για ανταγωνιστικές εταιρείες οι οποίες εδρεύουν 
σε άλλα κράτη μέλη.

Η πρόταση τροποποιεί τις πέντε οδηγίες, εισάγοντας ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα 
ενημέρωσης και διαβούλευσης των ναυτικών προκειμένου να βελτιωθεί η εταιρική 
διακυβέρνηση και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες αιφνίδιων αναδιαρθρώσεων.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ο τύπος και ο κλαδικός χαρακτήρας των 
τροπολογιών σε συνδυασμό με την αρχή της διαδικαστικής οικονομίας, κατατείνουν στο να 
τροποποιηθούν οι πέντε οδηγίες μέσω μιας ενιαίας οδηγίας.

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Το ακόλουθο άρθρο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τίτλο X 

1 Οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 περί 
προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (κωδικοποιημένη έκδοση), ΕΕ  L 283,
28.10.2008, σ. 36· οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 
για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων 
κοινοτικής κλίμακας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς
(αναδιατύπωση), ΕΕ L 122, 16.5.2009, σ. 28· οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των 
εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 29· οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης 
Ιουλίου 1998 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, ΕΕ 
L 225, 12.8.1998, σ. 16· οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, ΕΕ L 82, 22.3.2001, 
σ. 16.
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σχετικά με την «κοινωνική πολιτική» του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ που έχει τίτλο οι 
εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης, παρουσιάζεται ως νομική βάση της πρότασης 
της Επιτροπής:

Άρθρο 153

(πρώην άρθρο 137 της ΣΕΚ)

1. [...]

2.   Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:

(α) δύνανται να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, 
μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων, την ανάπτυξη της 
ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων πρακτικών, την προώθηση καινοτόμων 
λύσεων και την αξιολόγηση εμπειριών, αποκλειόμενης της εναρμόνισης των 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών,

(β) δύνανται να θεσπίζουν, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της 
παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται 
σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε 
κάθε κράτος μέλος. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία γ), δ), στ) και ζ), το 
Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, ομοφώνως, και μετά 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εν λόγω επιτροπές.

Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δύναται να αποφασίζει με ομοφωνία την εφαρμογή της συνήθους 
νομοθετικής διαδικασίας στην παράγραφο 1, σημεία δ), στ) και ζ).

III - Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις

Η ακόλουθη τροποποίηση της νομικής βάσης της πρότασης, με στόχο την εξειδίκευσή της, 
περιλαμβάνεται στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο (η υπογράμμιση του 
συντάκτη):

Άρθρο 153

(πρώην άρθρο 137 της ΣΕΚ)

2.   Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο:
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(β) δύνανται να θεσπίζουν, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της 
παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται 
σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε 
κάθε κράτος μέλος. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και 
την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία γ), δ), στ) και ζ), το 
Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, ομοφώνως, και μετά 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εν λόγω επιτροπές.

Μαζί με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) ΣΛΕΕ: 

1.   Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 151, η Ένωση υποστηρίζει 
και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς:

(α) ...

(β) όροι εργασίας,

[...]

(ε) ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους,

Το άρθρο 151 ΣΛΕΕ είναι διατυπωμένο ως εξής (η υπογράμμιση του συντάκτη):

Άρθρο 151

(πρώην άρθρο 136 της ΣΕΚ)
 

Η Ένωση και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως 
αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο 
στις 18 Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989, έχουν ως στόχο την προώθηση της 
απασχόλησης, τη βελτίωση των διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή 
την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική 
προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα 
επιτρέψουν ένα υψηλό κα ι διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού.
 
Προς τούτο, η Ένωση και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα στα οποία λαμβάνεται 
υπόψη η ποικιλομορφία των εθνικών πρακτικών, ιδιαιτέρως στον τομέα των 
συμβατικών σχέσεων, καθώς και η ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας της Ένωσης.
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Φρονούν ότι η εξέλιξη αυτή θα προκύψει όχι μόνον από τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, η οποία θα διευκολύνει την εναρμόνιση των κοινωνικών συστημάτων, αλλά και 
από τις διαδικασίες που θεσπίζουνοι Συνθήκες, και από την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων.

IV - Νομολογία

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 
είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης».1 Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής 
νομικής βάσης θα μπορούσε να αιτιολογήσει την ακύρωση της υπό εξέταση πράξης.

Το άρθρο 153 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 137 ΣΕΚ) αποτελεί τη νομική βάση για την προσέγγιση 
των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής2. Οι παράγραφοι 1 και 2 
αναγνωρίζουν στην Ένωση την εξουσία να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τη δράση των 
κρατών μελών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 151 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 
136 ΣΕΚ).3

Όσον αφορά το άρθρο 153 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, η νομολογία έχει ορίσει ότι ο όρος «όροι 
εργασίας» μπορεί να περιλαμβάνει μισθολογικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, στο βαθμό 
που δεν ισοδυναμούν με το να καθορίζεται ελάχιστον μισθός σε επίπεδο Ένωσης.4

Επιπλέον, το άρθρο 153 παράγραφος 2, στοιχείο β) ΣΛΕΕ «σημαίνει πράγματι ότι τα 
ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, τούτο όμως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις αυτές να 
αποτελούν αντικείμενο δεσμευτικών μέτρων.»5 

V - Στόχος και περιεχόμενο του τελικού συμβιβασμού

Η αιτιολογική σκέψη στον τελικό συμβιβασμό υπενθυμίζει ότι «η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη 
διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχείρησης και το δικαίωμα σε δίκαιες και πρόσφορες 
συνθήκες εργασίας. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω 
δικαιώματα και αρχές.» 

1 Υπόθεση C-45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων) Συλλογή 1987 1439, 
σκέψη 5· Υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, I-9097; υπόθεση C-411/06 Επιτροπή 
κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου   Συλλογή [2009] I-7585.
2 Βλ. Υπόθεση C-343/08 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας  Συλλογή [2010] I-00275, παρ. 67 
όσον αφορά τον προκάτοχο του άρθρου 153, δηλαδή το άρθρο 137 ΣΕΚ· βλ. γνωμοδότηση 2/91 Σύμβαση αριθ. 
170 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την ασφάλεια στη χρήση χημικών ουσιών κατά την εργασία 
Συλλογή [1993] I-01061, παρ. 17.
3 Βλ. Υπόθεση C-13/05 Sonia Chacón Navas κατά Eurest Colectividades SA Συλλογή [2006] I-06467, παρ. 4 
όσον αφορά τον προκάτοχο του άρθρου 153, δηλαδή το άρθρο 137 ΣΕΚ.
4 Υπόθεση C-268/06 Impact κατά Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων και Άλλων Συλλογή [2008] I-02483, παρ. 
35 όσον αφορά τον προκάτοχο του άρθρου 153(1)(β), δηλαδή το άρθρο 137(1) ΣΕΚ.
5 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-184/02 και C-223/02 Βασίλειο της Ισπανίας και Δημοκρατία της Φινλανδίας 
κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Συλλογή [2004] I-07789, παρ. 
72 όσον αφορά τον προκάτοχο του Άρθρου 153, δηλαδή το Άρθρο 137(2) ΣΕΚ.
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Επιπλέον, η αιτιολογική σκέψη 4 επιβεβαιώνει ότι «η ύπαρξη και/ή δυνατότητα θέσπισης 
εξαιρέσεων μπορεί να αποτρέπει ή να περιορίζει τη δυνατότητα των ναυτικών να απολαύουν 
πλήρως του δικαιώματος στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, καθώς και το δικαίωμα σε 
δίκαιες και πρόσφορες συνθήκες εργασίας.»

Η αιτιολογική σκέψη 9 αναφέρει ότι «έχοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις των 
τελευταίων ετών, ιδίως σε ό, τι αφορά την τεχνολογία επικοινωνιών, οι απαιτήσεις 
ενημέρωσης και διαβούλευσης θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να εφαρμοστούν κατά τον 
πλέον κατάλληλο τρόπο, μεταξύ άλλων με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την εξ 
αποστάσεως επικοινωνία και με ενίσχυση της διαθεσιμότητας του διαδικτύου και εξασφάλιση 
της λελογισμένης του χρήσης επί των σκαφών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας.» 

Τέλος, η αιτιολογική σκέψη 11 ορίζει ρητά ότι "η εν λόγω οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 151 της ΣΛΕΕ", ενώ η αιτιολογική σκέψη 13 
δηλώνει απερίφραστα ότι στόχος της οδηγίας είναι "η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
ναυτικών και της ενημέρωσης και διαβούλευσής τους".

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η οδηγία τροποποιεί πέντε οδηγίες περί 
εργατικού δικαίου καταργώντας «την ύπαρξη και/ή τη δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων [στο 
βαθμό που] δεν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και οι ναυτικοί δεν έχουν ίση 
μεταχείριση» (αιτιολογική σκέψη 12 της πρότασης – τώρα ουσιαστικά στις αιτιολογικές 
σκέψεις 4 και 15 του τελικού συμβιβασμού).

Ειδικότερα, η προτεινόμενη οδηγία θα εξαλείψει τη δυνατότητα εξαίρεσης των αλιέων που 
έχουν συμμετοχή στα κέρδη από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την οδηγία για 
την αφερεγγυότητα (άρθρο 1)· τη δυνατότητα εξαίρεσης πληρωμάτων εμπορικών πλοίων από 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εργαζομένων (άρθρο 2)· τη 
δυνατότητα εξαίρεσης των πληρωμάτων των ποντοπόρων πλοίων από το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας για τις συλλογικές απολύσεις (άρθρο 4)· και τη δυνατότητα εξαίρεσης των 
ποντοπόρων σκαφών που είναι εγγεγραμμένα σε και/ή φέρουν τη σημαία κράτους μέλους 
από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περί μεταβίβασης επιχειρήσεων (άρθρο 5).

Επίσης εισάγει τη δυνατότητα παρέκκλισης από τις διατάξεις σχετικά με την περίοδο 
«υπαναχώρησης», «όταν οι σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται ως 
συνέπεια μεταβίβασης, η οποία έχει ως αντικείμενο αποκλειστικά ένα σκάφος ή περισσότερα 
σκάφη, ή όταν ο εργοδότης διαχειρίζεται ένα μόνο σκάφος», στην περίπτωση της οδηγίας για 
την μεταβίβαση επιχειρήσεων (άρθρο 4).

VI – Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο στόχος και το περιεχόμενο της πρότασης είναι να 
υποστηρίζει και να συμπληρώνει μέσω οδηγίας τη δράση των κρατών όσον αφορά (1) τους 
όρους εργασίας των ναυτικών και (2) το δικαίωμα των ναυτικών σε ενημέρωση και 
διαβούλευση ενόψει της επίτευξης των στόχων κοινωνικής πολιτικής του άρθρου 151 ΣΛΕΕ, 
το άρθρο 153 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ συνιστά την κατάλληλη νομική βάση.
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Η προτεινόμενη οδηγία έχει στόχο να τροποποιήσει πέντε ισχύουσες οδηγίες με στόχο να 
βελτιώσει τους όρους εργασίας των ναυτικών και τα δικαιώματά τους στην ενημέρωση και 
διαβούλευση, καταργώντας με αυτό τον τρόπο την ύπαρξη ή τη δυνατότητα θέσπισης 
εξαιρέσεων για τους ναυτικούς από το πεδίο εφαρμογής των πέντε οδηγιών.

Η οδηγία 2008/94/ΕΚ, η «Οδηγία περί Αφερεγγυότητας του Εργοδότη», βασίζεται στο άρθρο 
137 παράγραφος 2 ΣΕΚ, το οποίο αντιστοιχεί πλέον με το άρθρο 153 παράγραφος 2, στοιχείο 
β) ΣΛΕΕ, και αποβλέπει στη βελτίωση «των συνθηκών ζωής και εργασίας των εργαζομένων 
στην Κοινότητα»,1 που αυτή τη στιγμή καλύπτεται από το άρθρο 153 παράγραφος 1, στοιχείο 
β) ΣΛΕΕ.

Η οδηγία 2009/38/ΕΚ, η «Οδηγία περί Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων» βασίζεται 
στο άρθρο 137 ΣΕΚ (τώρα άρθρο 153 ΣΛΕΕ) και «έχει στόχο να υποστηρίξει και να 
συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα της ενημέρωσης και διαβούλευσης 
των εργαζομένων»,2 θέμα που αυτή τη στιγμή καλύπτεται από το άρθρο 153 παράγραφος 1, 
στοιχείο ε) ΣΛΕΕ.

Η οδηγία 2002/14/ΕΚ, η «Οδηγία περί Ενημέρωσης και Διαβούλευσης», βασίζεται στο 
άρθρο 137 παράγραφος 2 ΣΕΚ, (τώρα άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ) και έχει 
στόχο «να προωθηθεί και να ενισχυθεί η ενημέρωση και η διαβούλευση σχετικά με την 
κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης στην επιχείρηση καθώς και, όταν ο 
εργοδότης εκτιμά ότι η απασχόληση μπορεί να κινδυνεύσει, η ενημέρωση και διαβούλευση 
σχετικά με τα πιθανώς σχεδιαζόμενα μέτρα πρόληψης, ιδίως όσα αφορούν την κατάρτιση και 
βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων, προς αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων 
ή μετριασμό τους, αλλά και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας 
των οικείων εργαζομένων»,3 που αντιστοιχεί στο άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΣΛΕΕ.

Η οδηγία 98/59/ΕΚ, η «Οδηγία περί Συλλογικών Απολύσεων» βασίζεται στη γενική 
αρμοδιότητα για την προσέγγιση των νομοθεσιών, ιδίως στο άρθρο 100 ΣΕΚ (τώρα άρθρο 
115 ΣΛΕΕ) το οποίο απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο. Η αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας 
υπενθυμίζει ότι «λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κοινοτικός Χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών 
δικαιωμάτων των Εργαζομένων, που εγκρίθηκε, κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στο Στρασβούργο στις 9 Δεκεμβρίου 1989 από τους αρχηγούς κρατών ή 
κυβερνήσεων ένδεκα κρατών μελών, δηλώνει συγκεκριμένα,  στο σημείο 7, πρώτο εδάφιο, 
πρώτη φράση και δεύτερο εδάφιο· στο σημείο 17, πρώτο εδάφιο· και στο σημείο 18, τρίτο 
εδάφιο:

'7. Η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς πρέπει να οδηγήσει σε βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (. . .).
Η βελτίωση αυτή πρέπει, επίσης, να επιφέρει, όπου είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη 
ορισμένων πλευρών της εργατικής νομοθεσίας, όπως οι διαδικασίες ομαδικών 
απολύσεων ή οι διαδικασίες πτώχευσης.
(. . .)

1 Αιτιολογική σκέψη  2.
2 Αιτιολογική σκέψη 9.
3 Αιτιολογική σκέψη 8.



PE560.759v01-00 8/9 AL\1065723EL.doc

EL

17. Η πληροφόρηση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων πρέπει να 
αναπτυχθούν, με τον κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στα διάφορα κράτη 
μέλη.
(. . .)
18. Η εν λόγω πληροφόρηση, διαβούλευση και συμμετοχή πρέπει να διεξάγονται 
εγκαίρως, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(- . . .)
(- . . .)
- κατά τις διαδικασίες ομαδικών απολύσεων· (-. . .)`· 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποίησε τη Συνθήκη της ΕΚ, εισάγοντας τον τίτλο XI 
(τώρα τίτλος X) για την κοινωνική πολιτική, ορίζοντας έτσι μια νέα ειδική νομική βάση για 
μέτρα στον κοινωνικό τομέα. Ως αποτέλεσμα, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β) ΣΛΕΕ 
αποτελεί πλέον την ειδική και κατάλληλη βάση για νομικές πράξεις που αποβλέπουν στη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των δικαιωμάτων ενημέρωσης και διαβούλευσης. Ως 
αποτέλεσμα, μια οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 98/59/ΕΚ πρέπει να χρησιμοποιεί αυτό το 
άρθρο ως βάση της,1 σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) ΣΛΕΕ 
που αφορούν τις συνθήκες εργασίας και την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων 
αντιστοίχως.

Η Οδηγία 2001/23/EΚ, η «Οδηγία για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων», κωδικοποίησε την 
οδηγία του Συμβουλίου 77/187/ΕΟΚ της 14ης Φεβρουαρίου 1977 , περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή 
επιχειρήσεων. Το 1977 το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία 77/187/ΕΟΚ που προωθεί την 
εναρμόνιση των σχετικών με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων εθνικών 
νομοθεσιών και απαιτεί από τους εκχωρητές και τους εκδοχείς να ενημερώνουν τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων και να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις με αυτούς. Ως 
αποτέλεσμα, εφόσον έχει εισαχθεί μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ η συγκεκριμένη νομική 
βάση για μέτρα κοινωνικής πολιτικής, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ 
αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/23/ΕΚ,2 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΣΛΕΕ σχετικά με την ενημέρωση και 
τη διαβούλευση των εργαζομένων.

VII - Συμπέρασμα και σύσταση

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, δεδομένου και οι πέντε οδηγίες που προτείνεται να 
τροποποιηθούν βρίσκονται στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και αποβλέπουν στην 
υποστήριξη και συμπλήρωση των δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας ή την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων, το άρθρο 153 
παράγραφος 2 στοιχείο β) μαζί με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) της ΣΛΕΕ 
αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την προτεινόμενη οδηγία για τους ναυτικούς που 
τροποποιεί τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ. 

1 Υπόθεση C-84/94 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας κατά Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συλλογή [1996]  I-05755, παράγραφος 12.
2 Αυτόθι.
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Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε το ως άνω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 16 
Ιουνίου 2015. Σε αυτή τη συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα,1 να συστήσει στην Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων να συμπεριλάβει το στοιχείο β) του άρθρου 153 
παράγραφος 2 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ε) ΣΛΕΕ 
ως νομική βάση της προτεινόμενης οδηγίας για τους ναυτικούς που τροποποιεί τις οδηγίες 
2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda
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