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Τροπολογία 64
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά τη θέσπιση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος για την 
επιθεώρηση των συνθηκών ναυτικής 
εργασίας, τα κράτη μέλη μπορούν, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις, να 
εξουσιοδοτούν δημόσιους ή άλλους 
οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων άλλου κράτους μέλους, εάν αυτό 
συμφωνεί) τους οποίους αναγνωρίζουν ως 
αρμόδιους και ανεξάρτητους για την 
πραγματοποίηση επιθεωρήσεων. Σε κάθε 
περίπτωση, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να 
φέρουν την πλήρη ευθύνη για την 
επιθεώρηση των συνθηκών εργασίας και 
διαβίωσης των ναυτικών επί των πλοίων 
που φέρουν τη δική τους σημαία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιχειρεί να αναδιατυπώσει την αντίστοιχη του εισηγητή. Η ΕΕ δεν διαθέτει 
νομική βάση για την εφαρμογή των απαιτήσεων πιστοποίησης. Η νομική βάση για την 
πιστοποίηση προκύπτει από τη σύμβαση ILO της ΔΟΕ και την εθνική νομοθεσία που θέτει σε 
ισχύ τη σύμβαση αυτή. Η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει στην εφαρμογή της συμφωνίας των 
κοινωνικών εταίρων και όχι την ILO της ΔΟΕ. Για το λόγο αυτό, η οδηγία δεν δημιουργεί 
νομική βάση για την έκδοση πιστοποιητικών και συγκεκριμένα πιστοποιητικού ναυτικής 
εργασίας.

Τροπολογία 65
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Κάθε κράτος μέλος θέτει σαφείς 
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στόχους και πρότυπα που καλύπτουν τις 
διοικητικές διαδικασίες των συστημάτων 
επιτήρησης και θεσπίζει τις κατάλληλες 
συνολικές διαδικασίες για την αξιολόγηση 
του βαθμού επίτευξης των στόχων και 
τήρησης των προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 66
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Το διάστημα μεταξύ των 
επιθεωρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα τρία έτη.

Or. en

Τροπολογία 67
Philippe De Backer, Phil Bennion, Gesine Meissner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον 
έλεγχο της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 
2009/13/ΕΚ διαθέτει την εκπαίδευση, τα 
προσόντα, τα καθήκοντα, τις 
αρμοδιότητες, το καθεστώς και την 
ανεξαρτησία που είναι αναγκαία ή ευκταία 
ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν 
τον εν λόγω έλεγχο και να εξασφαλίζουν 
τη συμμόρφωση με την εν λόγω οδηγία.

1. Ένα κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα
θεσμικά όργανα ή άλλοι οργανισμοί που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1β 
και τα μέλη του προσωπικού τους που 
είναι αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής 
εφαρμογής της οδηγίας 2009/13/ΕΚ
διαθέτουν την εκπαίδευση, τα προσόντα, 
τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, το 
καθεστώς και την ανεξαρτησία που είναι 
αναγκαία ή ευκταία ώστε να είναι σε θέση 
να διεκπεραιώνουν τον εν λόγω έλεγχο και 
να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την 
εν λόγω οδηγία.
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Τροπολογία 68
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει:
(α) σύστημα για τη διασφάλιση της 
επάρκειας του έργου που πραγματοποιούν 
οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί, το οποίο 
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το 
ισχύον εθνικό δίκαιο και τους 
κανονισμούς και τις σχετικές διεθνείς 
πράξεις· και
(β) διαδικασίες επικοινωνίας και 
επίβλεψης των εν λόγω οργανισμών.

Or. en

Τροπολογία 69
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που κράτος μέλος λάβει 
καταγγελία την οποία κρίνει ότι δεν είναι 
προφανώς αβάσιμη ή συγκεντρώσει 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πλοίο που 
φέρει τη σημαία του δεν πληροί τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ ή ότι 
υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά 
τα μέτρα εφαρμογής, το εν λόγω κράτος 
μέλος λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται 
για να διερευνηθεί το θέμα και 
εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα για 
την αποκατάσταση των παραλείψεων που 

1. Σε περίπτωση που κράτος μέλος λάβει 
καταγγελία την οποία κρίνει ότι δεν είναι 
προφανώς αβάσιμη από πλευράς διεθνούς 
εργατικού δικαίου, όπως η σύμβαση 
ναυτικής εργασίας, ή βάσει των 
διατάξεων της οδηγίας 2009/13/ΕΚ,
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα που 
απαιτούνται για να διερευνηθεί το θέμα και 
εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται μέτρα για 
την αποκατάσταση των παραλείψεων που 
ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.
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ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.

Σε περίπτωση που κράτος μέλος 
συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία μέσω 
επιθεώρησης ότι πλοίο που φέρει τη 
σημαία του δεν πληροί τις απαιτήσεις της 
οδηγίας 2009/13/ΕΚ ή ότι υπάρχουν 
σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τα μέτρα 
εφαρμογής, το εν λόγω κράτος μέλος 
λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για 
να διερευνηθεί το θέμα και εξασφαλίζουν 
ότι λαμβάνονται μέτρα για την 
αποκατάσταση των παραλείψεων που 
ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.

Or. fr

Τροπολογία 70
Pervenche Berès

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο 
με τις καταγγελίες αντιμετωπίζει ως 
εμπιστευτική την πηγή των παραπόνων ή 
της καταγγελίας για εικαζόμενο κίνδυνο ή 
έλλειψη σχετικά με τις συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης των ναυτικών ή παράβαση 
της νομοθεσίας και των κανονισμών και 
δεν ενημερώνει τον πλοιοκτήτη, τον 
εκπρόσωπο του ή τον αρμόδιο για την 
εκμετάλλευση του πλοίου ότι διεξήχθη 
επιθεώρηση ως αποτέλεσμα σχετικού 
παραπόνου ή καταγγελίας.

2. Το προσωπικό αντιμετωπίζει ως 
εμπιστευτική την πηγή των παραπόνων ή 
της καταγγελίας για εικαζόμενο κίνδυνο ή 
έλλειψη σχετικά με τις συνθήκες της
εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών ή 
παράβαση της νομοθεσίας και των 
κανονισμών και δεν ενημερώνει τον 
πλοιοκτήτη, τον εκπρόσωπο του ή τον 
αρμόδιο για την εκμετάλλευση του πλοίου 
ότι διεξήχθη επιθεώρηση ως αποτέλεσμα 
σχετικού παραπόνου ή καταγγελίας.

Or. fr

Τροπολογία 71
Pervenche Berès
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 α
Ρήτρα ραντεβού

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
της σύμβασης, η Επιτροπή φροντίζει για 
τη μεταφορά της στο δίκαιο της Ένωσης 
και για την εφαρμογή της από τα κράτη 
μέλη. Η Επιτροπή λαμβάνει τα 
απαραίτητα προς τούτο μέτρα.

Or. fr

Τροπολογία 72
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 a
Επιθεώρηση και εκτέλεση

Κάθε κράτος μέλος τηρεί σύστημα 
επιθεώρησης των συνθηκών για τους 
ναυτικούς σε πλοία που φέρουν τη σημαία 
του, το οποίο προβλέπει έλεγχο για το ότι 
εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα μέτρα 
σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης - όπως αυτά ορίζονται στη 
δήλωση συμμόρφωσης προς τις συνθήκες 
ναυτικής εργασίας, και ότι πληρούνται οι 
απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/EΚ.

Or. en
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