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PR_COD_1amCom

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)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
έντονους πλάγιους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με έντονους πλάγιους
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή (παράδειγμα: «ΑΒΓΔ»). Η αντικατάσταση 
κειμένου σημαίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το 
νέο κείμενο και με διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την 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 – C7-0409/2013 – 2013/0390(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0798),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0409/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, της…1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της …2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2014),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόταση Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί 
τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 
2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ

σχετικά με τους ναυτικούς που τροποποιεί 
τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 
2002/14/EΚ και 98/59/ΕΚ (που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ  αφορά κατ’ εξοχήν πάγια περιουσιακά στοιχεία, αλλά δεν είναι δυνατό 
να μεταφερθεί απλώς σε κινητά περιουσιακά στοιχεία. Στη ναυτιλία, οι συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας συνδέονται συχνά με τη νομοθεσία του κράτους του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο. 
Εάν ένα πλοίο πωληθεί και εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, ενδέχεται να αλλάξουν σε μεγάλο 
βαθμό οι συνθήκες απασχόλησης των ναυτικών, οι οποίες μπορεί να μην είναι προς όφελός 
τους. Οι συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης διαφέρουν από σημαία σε σημαία και 
καλύπτουν σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα μεταβιβάσεων στον ναυτιλιακό τομέα.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας 
των μισθωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη22, η 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 αυτούς23, η οδηγία 

(2) Η οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας 
των μισθωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη22, η 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 αυτούς23, η οδηγία 
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2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως 
γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα24, η οδηγία του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 20ής Ιουλίου 1998, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν τις ομαδικές απολύσεις25 και η 
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 επιχειρήσεων26, είτε 
εξαιρούν τους ναυτικούς από το πεδίο 
εφαρμογής τους είτε επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη την εξαίρεσή τους.

2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως 
γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα24 και η οδηγία του 
Συμβουλίου 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 20ής Ιουλίου 1998, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν τις ομαδικές απολύσεις25 είτε 
εξαιρούν τους ναυτικούς από το πεδίο 
εφαρμογής τους είτε επιτρέπουν στα κράτη 
μέλη την εξαίρεσή τους.

__________________ __________________
22 ΕΕ L 283 της 28.10.2008, σ. 36. 22 ΕΕ L 283 της 28.10.2008, σ. 36.
23 EE L 122 της 16.5.2009, σ. 28. 23 EE L 122 της 16.5.2009, σ. 28.
24 EE L 80 της 23.3.2002, σ. 29. 24 EE L 80 της 23.3.2002, σ. 29.
25 EE L 225 της 12.8.1998, σ. 16. 25 EE L 225 της 12.8.1998, σ. 16.
26 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ είναι ιδιαίτερα σχετική όσον αφορά πάγια περιουσιακά στοιχεία, αλλά 
δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί απλώς σε κινητά περιουσιακά στοιχεία. Στη ναυτιλία, οι 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνδέονται συχνά με τη νομοθεσία του κράτους του οποίου τη 
σημαία φέρει το πλοίο. Εάν ένα πλοίο πωληθεί και εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, ενδέχεται 
να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό οι συνθήκες απασχόλησης των ναυτικών, οι οποίες μπορεί να 
μην είναι προς όφελός τους. Οι συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης διαφέρουν από σημαία 
σε σημαία και καλύπτουν σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα μεταβιβάσεων ναυτιλιακών 
περιουσιακών στοιχείων.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η παρούσα νομική κατάσταση 
προκαλεί άνιση μεταχείριση της ίδιας 
κατηγορίας εργαζομένων από διάφορα
κράτη μέλη, ανάλογα με το κατά πόσον 
εφαρμόζουν ή όχι τις εξαιρέσεις και τις 
παρεκκλίσεις που επιτρέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. Ένας σημαντικός 
αριθμός των κρατών μελών έχει κάνει 
περιορισμένη χρήση των εξαιρέσεων.

(5) Η παρούσα νομική κατάσταση στα 
κράτη μέλη είναι αποτέλεσμα της
ιδιαίτερης φύσης του ναυτικού 
επαγγέλματος. Σε πολλά κράτη μέλη, οι 
ναυτικοί καλύπτονται από συμβάσεις 
συλλογικής διαπραγμάτευσης οι οποίες 
παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας. 
Επιπλέον, η έναρξη ισχύος της σύμβασης 
της ΔΟΕ για τη ναυτική εργασία, τον 
Αύγουστο του 2013, διασφαλίζει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στη ναυτιλία και σε οποιαδήποτε άλλη χερσαία οικονομική 
δραστηριότητα είναι το γεγονός ότι ένα πλοίο αποτελεί πλήρως κινητό περιουσιακό στοιχείο. Τα 
πλοία συνήθως εκτελούν διεθνή εμπορικά δρομολόγια, και διασχίζουν διάφορες εθνικές 
δικαιοδοσίες. Η πρόταση πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
σε διεθνές επίπεδο με σαφείς αναφορές στη σύμβαση της ΔΟΕ για τη ναυτική εργασία, η οποία 
έχει μεταφερθεί στο ενωσιακό δίκαιο μέσω συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων ECSA (Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) και ETF (Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές), η οποία θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα 
με το δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Γαλάζιο Βιβλίο28 τόνισε την 
ανάγκη αύξησης του αριθμού και της 
ποιότητας των θέσεων εργασίας στη 
θάλασσα για τους ευρωπαίους πολίτες και 
τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στα πλοία.

διαγράφεται
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__________________
28 COM(2007) 575 τελικό της 10ης 
Οκτωβρίου 2007.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι τα συμπεράσματα του Γαλάζιου Βιβλίου είναι χρήσιμα, η σύνδεση με τις εξαιρέσεις 
ναυτικών από ορισμένες οδηγίες για την απασχόληση είναι ασαφής. Πράγματι, οι παρεκκλίσεις 
που προβλέπονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο έχουν μέχρι στιγμής διασφαλίσει τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κλάδου.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα δικαιώματα των ναυτικών που 
διέπονται από την παρούσα οδηγία, που 
έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας για 
την εφαρμογή των οδηγιών 2008/94/ΕΚ, 
2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και/ή 
2001/23/ΕΚ θα πρέπει να γίνονται 
σεβαστά.

(10) Τα δικαιώματα των ναυτικών που 
διέπονται από την παρούσα οδηγία, που 
έχουν αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη 
στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας για 
την εφαρμογή των οδηγιών 2008/94/ΕΚ, 
2009/38/ΕΚ, 2002/14/EΚ και 98/59/ΕΚ θα 
πρέπει να γίνονται σεβαστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ είναι ιδιαίτερα σχετική όσον αφορά πάγια περιουσιακά στοιχεία, αλλά 
δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί απλώς σε κινητά περιουσιακά στοιχεία. Στη ναυτιλία, οι 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνδέονται συχνά με τη νομοθεσία του κράτους του οποίου τη 
σημαία φέρει το πλοίο. Εάν ένα πλοίο πωληθεί και εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, ενδέχεται 
να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό οι συνθήκες απασχόλησης των ναυτικών, οι οποίες μπορεί να 
μην είναι προς όφελός τους. Οι συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης διαφέρουν από σημαία 
σε σημαία και καλύπτουν σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα μεταβιβάσεων ναυτιλιακών 
περιουσιακών στοιχείων.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθούν οι οδηγίες για το εργατικό 
δίκαιο που εξαιρούν τους ναυτικούς από το 
πεδίο εφαρμογής τους ή προβλέπουν 
παρεκκλίσεις που δεν δικαιολογούνται από 
αντικειμενικούς λόγους.

(12) Συνεπώς, είναι σκόπιμο να 
τροποποιηθούν αρκετές οδηγίες για το 
εργατικό δίκαιο που εξαιρούν τους 
ναυτικούς από το πεδίο εφαρμογής τους ή 
προβλέπουν παρεκκλίσεις που δεν 
δικαιολογούνται από αντικειμενικούς 
λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ είναι ιδιαίτερα σχετική όσον αφορά πάγια περιουσιακά στοιχεία, αλλά 
δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί απλώς σε κινητά περιουσιακά στοιχεία. Στη ναυτιλία, οι 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνδέονται συχνά με τη νομοθεσία του κράτους του οποίου τη 
σημαία φέρει το πλοίο. Εάν ένα πλοίο πωληθεί και εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, ενδέχεται 
να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό οι συνθήκες απασχόλησης των ναυτικών, οι οποίες μπορεί να 
μην είναι προς όφελός τους. Οι συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης διαφέρουν από σημαία 
σε σημαία και καλύπτουν σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα μεταβιβάσεων ναυτιλιακών 
περιουσιακών στοιχείων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 
Οδηγία 2009/38/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 1, η παράγραφος 7 
απαλείφεται.

Το άρθρο 1 παράγραφος 7 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«7. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
παρεκκλίνουν από την παρούσα οδηγία σε 
καταστάσεις στις οποίες ένα πλοίο, στο 
οποίο εργάζεται εκπρόσωπος των 
εργαζομένων ή ο αντικαταστάτης του, 
βρίσκεται στη θάλασσα ή σε λιμένα 
κράτους διαφορετικού από το κράτος του 
οποίου τη σημαία φέρει ή σε καταστάσεις 
στις οποίες δεν είναι δυνατή η φυσική 
παρουσία σε συνεδρίαση κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των θαλάσσιων μεταφορών και της απόστασης που χαρακτηρίζει τα 
ναυτικά ταξίδια ανοιχτής θάλασσας, η φυσική παρουσία σε συμβούλια εργαζομένων είναι 
πιθανό να δημιουργήσει προβλήματα στις ναυτικές δραστηριότητες. Τα πλοία του διεθνούς 
εμπορίου είναι όντως πολύ μεγαλύτερο διάστημα στη θάλασσα από ό,τι στους λιμένες, γεγονός 
που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση συνεδριάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Συνεπώς, η συμμετοχή θα είναι άσκοπη εφόσον δεν μπορεί να διασφαλιστεί η φυσική παρουσία, 
και πολλά πλοία δεν διαθέτουν επί του παρόντος τον εξοπλισμό επικοινωνίας που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1 
Οδηγία 2002/14/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν 
από την παρούσα οδηγία, μέσω ειδικών 
διατάξεων που εφαρμόζονται στα 
πληρώματα των ποντοπόρων πλοίων, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ειδικές 
διατάξεις εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας του δικαιώματος ενημέρωσης 
και διαβούλευσης και την αποτελεσματική 
άσκησή του από τους οικείους 
εργαζομένους.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν 
από την παρούσα οδηγία σε περιπτώσεις 
στις οποίες ένα ποντοπόρο πλοίο, στο 
οποίο εργάζεται εκπρόσωπος των 
εργαζομένων ή ο αντικαταστάτης του 
από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση ή 
εγκατάσταση, βρίσκεται στη θάλασσα ή 
σε λιμένα κράτους διαφορετικού από το 
κράτος του οποίου τη σημαία φέρει ή σε 
περιπτώσεις στις οποίες είναι αδύνατον 
να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με τον 
εργοδότη, σύμφωνα με τις πρακτικές 
ρυθμίσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης.
Κατά την παρέκκλιση από το άρθρο 4, οι 
πληττόμενοι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων ενημερώνονται για τη 
συνεδρίαση με τον εργοδότη και τα 
σχετικά θέματα συζήτησης, καθώς και 
για τον λόγο που δεν κλήθηκαν σε αυτήν. 
Οι εν λόγω εκπρόσωποι εργαζομένων 
μπορούν να υποβάλουν σχόλια προς τη 
διοίκηση σχετικά με τα θέματα 
συζήτησης της συνεδρίασης. Στη 
συνέχεια, ο εκπρόσωπος των 
εργαζομένων ενημερώνεται για την 
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έκβαση της συνεδρίασης.
Σε περίπτωση που δεν εργάζεται σε 
εμπορικό πλοίο ένας ή περισσότεροι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων της εν 
λόγω επιχείρησης ή εγκατάστασης, τα 
δικαιώματα ενημέρωσης και 
διαβούλευσης των εν λόγω εκπροσώπων 
εργαζομένων δεν επηρεάζονται από τις 
παρεκκλίσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των θαλάσσιων μεταφορών, η επιτόπου συμμετοχή σε όργανα 
ενημέρωσης και διαβούλευσης ενδέχεται να προκαλεί κωλύματα στη διεξαγωγή των ναυτικών 
επιχειρήσεων.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 2
Οδηγία 98/59/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν η σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση 
αφορά τα μέλη του πληρώματος 
ποντοπόρου σκάφους, η κοινοποίηση 
γίνεται προς την αρμόδια αρχή του 
κράτους της σημαίας που φέρει το σκάφος.

Όταν η σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση 
αφορά τα μέλη του πληρώματος 
ποντοπόρου σκάφους, η κοινοποίηση 
γίνεται προς την αρμόδια αρχή του 
κράτους της σημαίας που φέρει το σκάφος, 
καθώς και προς την αρμόδια δημόσια 
αρχή της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
του ο εργοδότης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση μόνο του κράτους της σημαίας που φέρει το σκάφος δεν αρκεί, διότι πολύ συχνά 
το κράτος σημαίας δεν έχει καμία σχέση με το κράτος στο οποίο έχει την έδρα του ο εργοδότης 
ούτε έχει δικαιοδοσία σε αυτό.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 3
Οδηγία 98/59/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις 
των μελών πληρώματος, που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ή 
απορρέουν από μια μεταβίβαση 
ποντοπόρου σκάφους, τα κράτη μέλη 
μπορούν, κατόπιν διαβούλευσης με τους 
κοινωνικούς εταίρους, να χορηγήσουν 
στην αρμόδια δημόσια αρχή την εξουσία 
να παρεκκλίνει, εν όλω ή εν μέρει, από 
την περίοδο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στις ακόλουθες 
περιστάσεις:

Οι σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις των
μελών πληρώματος που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ή 
απορρέουν από μια μεταβίβαση 
ποντοπόρου σκάφους εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Όταν στην εθνική νομοθεσία ή στις 
συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης 
ισχύουν ήδη διατάξεις σχετικά με τις 
ομαδικές απολύσεις μελών πληρώματος 
ποντοπόρων σκαφών, οι διατάξεις αυτές 
δεν επηρεάζονται από την παρούσα 
οδηγία.

α) το αντικείμενο της μεταβίβασης 
αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή 
περισσότερα ποντοπόρα σκάφη,
β) ο εργοδότης διαχειρίζεται μόνο ένα 
ποντοπόρο σκάφος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της οδηγίας που καθορίζουν τις διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης των 
εργαζομένων. Επίσης, οι περίπλοκες δομές απασχόλησης στη ναυτιλία συχνά καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή. Η τυχόν εφαρμογή της οδηγίας της Επιτροπής θα μπορούσε κάλλιστα 
να αποτελέσει κίνητρο για αλλαγή σημαίας. Οι εθνικές διατάξεις για τις ομαδικές απολύσεις που 
υφίστανται σε πολλά κράτη μέλη αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά του τομέα της ναυτιλίας. 
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αποφασίζουν εάν είναι αναγκαία η κατάρτιση 
νομοθεσίας ή άλλα μέτρα.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ τροποποιείται ως 
εξής:

διαγράφεται

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
(1) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 3, όταν 
και εφόσον η επιχείρηση, η εγκατάσταση 
ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης 
που πρόκειται να μεταβιβαστεί 
ευρίσκεται στο πεδίο εδαφικής 
εφαρμογής της Συνθήκης.»
(2) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη 
μεταβίβαση ποντοπόρου σκάφους 
νηολογημένου σε και/ή φέρον σημαία 
κράτους μέλους και το οποίο συνιστά 
επιχείρηση, εγκατάσταση ή τμήμα 
επιχείρησης ή εγκατάστασης για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ακόμη 
και όταν δεν βρίσκεται εντός του
εδαφικού πλαισίου εφαρμογής της 
Συνθήκης.»
(3) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:
«4. Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 
εταίρους, να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο 
ΙΙ της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζεται 
στις ακόλουθες περιστάσεις:
α) το αντικείμενο της μεταβίβασης 
αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή 
περισσότερα ποντοπόρα σκάφη
β) η εκμετάλλευση ή επιχείρηση που 
μεταβιβάζεται διαχειρίζεται ένα μόνο 
ποντοπόρο σκάφος.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πλοία συνιστούν κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν εύκολα να μεταβιβαστούν 
από τη δικαιοδοσία ενός κράτους στη δικαιοδοσία άλλου κράτους με την αλλαγή σημαίας και 
νηολογίου. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση ενός σκάφους σε άλλη σημαία και η 
διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε διαφορετικό νομικό καθεστώς. Συνεπώς, 
πρέπει να υφίσταται δικαίωμα καταγγελίας των συμβάσεων απασχόλησης. Πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι οι βασικοί όροι απασχόλησης ενός ναυτικού συμπεριλαμβάνονται στη νομοθεσία του 
κράτους της σημαίας.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
μπορεί, σε καμία περίπτωση, να 
αποτελέσει λόγο για τη μείωση του 
γενικού επιπέδου προστασίας των 
προσώπων που διέπονται από την παρούσα 
οδηγία, το οποίο παρέχεται ήδη από τα 
κράτη μέλη στους τομείς που διέπονται 
από τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 
2002/14/EΚ, 98/59/ΕΚ και/ή 2001/23/ΕΚ.

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
μπορεί, σε καμία περίπτωση, να 
αποτελέσει λόγο για τη μείωση του 
γενικού επιπέδου προστασίας των 
προσώπων που διέπονται από την παρούσα 
οδηγία, το οποίο παρέχεται ήδη από τα 
κράτη μέλη στους τομείς που διέπονται 
από τις οδηγίες 2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 
2002/14/EΚ και 98/59/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ αφορά κατ’ εξοχήν πάγια περιουσιακά στοιχεία, αλλά δεν είναι δυνατό 
να μεταφερθεί απλώς σε κινητά περιουσιακά στοιχεία. Στη ναυτιλία, οι συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας συνδέονται συχνά με τη νομοθεσία του κράτους του οποίου τη σημαία φέρει το πλοίο. 
Εάν ένα πλοίο πωληθεί και εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, ενδέχεται να αλλάξουν σε μεγάλο 
βαθμό οι συνθήκες απασχόλησης των ναυτικών, οι οποίες μπορεί να μην είναι προς όφελός 
τους. Οι συμβάσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης διαφέρουν από σημαία σε σημαία και 
καλύπτουν σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα μεταβιβάσεων ναυτιλιακών περιουσιακών 
στοιχείων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως στόχο τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ναυτικών που 
εργάζονται σε σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ενός εκ των 28 κρατών μελών και 
προτείνει, ως εκ τούτου, την αναθεώρηση πέντε οδηγιών. 
Οι εν λόγω οδηγίες είναι η οδηγία 2008/94/ΕΚ περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας του εργοδότη, η οδηγία 2009/38/ΕΚ για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου 
εργαζομένων, η οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων, η οδηγία 98/59/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις, η οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά με τη 
διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων 
και η οδηγία 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών. 
Πρώτα όμως πρέπει να γίνει ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων της πρότασης της Επιτροπής.

Περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω του τομέα θαλάσσιων
μεταφορών, χωρίς τις οποίες θα ήταν, συνεπώς, αδύνατες οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών 
σε παγκόσμιο επίπεδο και η θετική ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση που προέρχεται 
κυρίως από τις χώρες που σημειώνουν τη μεγαλύτερη και ταχεία οικονομική ανάπτυξη.

Σε διεθνές επίπεδο, κυκλοφορούν περίπου 50.000 εμπορικά πλοία, νηολογημένα σε 
περισσότερες από 150 χώρες, τα οποία προσφέρουν απασχόληση σε περισσότερους από ένα 
εκατομμύριο ναυτικούς. Περίπου το 30% των εν λόγω εμπορικών πλοίων είναι νηολογημένα 
σε ένα κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του παγκόσμιου 
στόλου.
Δυστυχώς, δεν είναι εφικτό να προσδιοριστούν με βεβαιότητα τα στοιχεία για την 
απασχόληση στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας, επειδή τα στατιστικά στοιχεία δεν 
ενημερώνονται τακτικά και ποικίλλουν ανάλογα με την πηγή.

Ωστόσο, από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων προκύπτει ότι τα μέλη του πληρώματος των πλοίων στην Ευρώπη ανέρχονται σε 
345.455, ενώ ο τομέας της αλιείας απασχολεί 157.561 εργαζομένους.
Συνεπώς, στόχος της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η βελτίωση του επιπέδου 
προστασίας των εργαζομένων στον τομέα της ναυτιλίας, προωθώντας ταυτόχρονα τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε έναν βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η εισηγήτρια στηρίζει τον στόχο αυτόν, αλλά διαφωνεί με ορισμένα στοιχεία που συνιστούν 
τη βάση της παρούσας πρότασης.

Καταρχάς, θέλει να τονίσει ότι, παρόλο που οι ναυτικοί εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
των εν λόγω οδηγιών, απολαύουν διαφορετικών μέτρων προστασίας τα οποία καθορίζονται 
στις νομοθεσίες του τομέα που έχουν θεσπιστεί στα κράτη μέλη. Επομένως, δεν μπορεί να 
μιλά κανείς για αποκλεισμό, αλλά για διαφορετική νομοθεσία. 

Δεύτερον, η Επιτροπή, αναφερόμενη στην οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά με τη μεταβίβαση 
επιχειρήσεων, υποστηρίζει ότι «η εμπειρία ορισμένων ναυτικών εθνών τα οποία δεν 
εφαρμόζουν τις εξαιρέσεις ήταν η αύξηση του στόλου, ενώ οι στόλοι των κρατών μελών που 
εφάρμοζαν τις εξαιρέσεις μειώθηκαν».
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Με βάση την οδηγία 2001/23/ΕΚ δεν φαίνεται να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να 
εφαρμόσουν ή όχι στον κόσμο της θάλασσας τους κανόνες που περιλαμβάνονται σε αυτήν, 
δεδομένου του σαφούς και ξεκάθαρου αποκλεισμού των ποντοπόρων σκαφών. Συνεπώς, η εν 
λόγω οδηγία δεν μπορεί να επηρεάσει την αύξηση του στόλου ενός κράτους μέλους σε σχέση 
με κάποιο άλλο.
Η εισηγήτρια τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να συνεκτιμηθούν οι πιθανές επιπτώσεις που θα 
έχει στον κοινοτικό στόλο η επέκταση των υφιστάμενων περιορισμών στα πλοία, σε 
περίπτωση μεταβίβασης της εταιρείας.

Σε έναν τομέα έντονα διεθνοποιημένο όπως ο τομέας της ναυτιλίας, και στον οποίο οι 
μεταβιβάσεις της κυριότητας των πλοίων είναι πολύ συχνές, εάν οι κοινοτικές εφοπλιστικές 
εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να τηρήσουν μια πιο αυστηρή νομοθεσία σχετικά με τη 
μεταβίβαση πλοίων, με περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταβίβασης και, συνεπώς, 
με πιο αυξημένο κόστος, είναι βέβαιο ότι θα βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με 
άλλους ανταγωνιστές, με σχεδόν βέβαιη επίσης την απώλεια της ανταγωνιστικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός ότι το πλοίο συνιστά νηολογημένο 
κινητό περιουσιακό στοιχείο, και αυτό διευκολύνει τη μεταφορά του από το ένα νηολόγιο στο 
άλλο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην περίπτωση πραγματικής εγκατάστασης.
Είναι εύκολο να φανταστούμε τις αρνητικές συνέπειες, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και 
σε επίπεδο απασχόλησης, οι οποίες προκύπτουν από μια μείωση των ευρωπαϊκών στόλων 
προς όφελος των εξωκοινοτικών στόλων. 

Με τον τρόπο αυτόν, δεν λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της προτεινόμενης οδηγίας, δηλαδή η 
αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της ναυτιλίας και η βελτίωση των μέτρων προστασίας 
για τους ναυτικούς. 
Όλα τα πληρώματα των πλοίων που φέρουν κοινοτική σημαία καλύπτονται από κοινή 
νομοθεσία, πιο ευνοϊκή από εκείνη πολλών άλλων κρατών. Με την απώλεια των κοινοτικών 
πλοίων λόγω αλλαγής σημαίας θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας, και πολλοί ναυτικοί της 
Κοινότητας, προκειμένου να μην χάσουν τη δουλειά τους, θα αναγκαστούν να εργαστούν 
χωρίς την προστασία που προσφέρει η κοινοτική κάλυψη.

Επίσης, κατά την αξιολόγηση της επέκτασης της νομοθεσίας για τις μεταβιβάσεις 
επιχειρήσεων και στα ποντοπόρα σκάφη, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες 
του τομέα της ναυτιλίας.
Για παράδειγμα, σε ένα πλοίο εργάζονται περισσότεροι εργαζόμενοι οι οποίοι εναλλάσσουν 
τις περιόδους θαλάσσιας υπηρεσίας (μόνο 3-4 μήνες) με τις περιόδους ελλιμένισης, κατά τη 
διάρκεια των οποίων, στις περισσότερες περιπτώσεις, διακόπτεται η σχέση εργασίας. Όταν ο 
ναυτικός ναυτολογείται εκ νέου, ακόμα και αν απασχοληθεί από τον ίδιο εφοπλιστή, αυτό 
γίνεται σχεδόν πάντοτε σε διαφορετικό πλοίο από το προηγούμενο. Αυτό οφείλεται στις 
ιδιαιτερότητες της ναυτικής εργασίας, η οποία απαιτεί συνεχή εναλλαγή των εργαζομένων 
τόσο λόγω της ανάγκης των εργαζομένων να εναλλάσσουν περιόδους θαλάσσιας υπηρεσίας 
με περιόδους στην ξηρά (οι οποίες πάντοτε διαφέρουν για κάθε εργαζόμενο), όσο και λόγω 
των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, σε περίπτωση μεταβίβασης του πλοίου, θα καταστεί δύσκολος ακόμα 
και ο προσδιορισμός των εργαζομένων που θα διασφαλίσουν τη διατήρηση της σχέσης 
εργασίας. Στην πραγματικότητα, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο για όσους εκτελούν 
θαλάσσια υπηρεσία κατά τη στιγμή της πώλησης, με τον κίνδυνο η σχέση εργασίας να 
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διασφαλιστεί μόνο για όσους βρίσκονται σε υπηρεσία την προηγουμένη της πώλησης, και με 
μεγάλες διαφορές ως προς την αντιμετώπιση των υπόλοιπων εργαζομένων.

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι η οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά με τη μεταβίβαση 
επιχειρήσεων δεν πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει και τους ναυτικούς στο 
πεδίο εφαρμογής της. Το πλοίο είναι εξ ορισμού ένα κινητό περιουσιακό στοιχείο, συνιστά 
τρέχουσα πρακτική η συχνή αγορά και πώλησή του, με συχνή αλλαγή σημαίας και χώρας 
νηολόγησης. Στις χώρες που κάνουν χρήση αυτών των παρεκκλίσεων, οι ναυτικοί έχουν 
δικαίωμα, βάσει του εθνικού δικαίου, να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να μεταβιβαστούν μαζί 
με το πλοίο. Από τη στιγμή που τα πλοία τα οποία έχουν πωληθεί δραστηριοποιούνται σε 
άλλα μέρη του κόσμου, συχνά οι ναυτικοί αποφασίζουν να μην μεταβιβαστούν και οι δικές 
τους υπηρεσίες, αλλά προτιμούν να παραμείνουν στον ίδιο εφοπλιστή και να εργαστούν σε 
διαφορετικό πλοίο. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ θα 
δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα τόσο για τον εφοπλιστή όσο και για τον ναυτικό όσον 
αφορά την τρέχουσα κατάσταση.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει επίσης ότι η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 
98/59/ΕΚ σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις δεν πρέπει να εμποδίζει την αγορά και την 
πώληση πλοίων. Όταν επίκεινται ομαδικές απολύσεις, οι εργοδότες οφείλουν να 
ενημερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να κοινοποιούν την απόφαση στην 
αρμόδια εθνική αρχή του κράτους της σημαίας που φέρει το πλοίο. Ωστόσο, η «περίοδος 
υπαναχώρησης», όπως προβλέπεται στην οδηγία 98/59/ΕΚ, η οποία ακολουθεί την 
κοινοποίηση προς τη δημόσια αρχή και καθυστερεί τη διαδικασία για περίοδο 30 ημερών, δεν 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Επιπλέον, η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει να δίνεται στους ναυτικούς η δυνατότητα να 
συμμετέχουν και να ψηφίζουν στα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων. Ωστόσο, όταν η 
απόσταση των ναυτικών από την έδρα της επιχείρησης για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους 
καθιστά κάτι τέτοιο αδύνατο, πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα εκλογής εκπροσώπων ή 
αντικαταστατών των εργαζομένων.
Υπό το πρίσμα των παρατηρήσεων που παρατέθηκαν ανωτέρω, η εισηγήτρια προτείνει την 
τροποποίηση ορισμένων σημείων της πρότασης της Επιτροπής τα οποία θεωρεί ότι δεν 
λαμβάνουν υπόψη ορισμένα δεδομένα του ναυτικού επαγγέλματος και του τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών. 
Τα νέα στοιχεία αποσκοπούν στη διασφάλιση μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου για όλους τους 
φορείς του κλάδου.
Κοινός στόχος πρέπει να είναι να παρασχεθεί στους ευρωπαίους ναυτικούς η καλύτερη 
δυνατή κάλυψη χάρη στην έγκριση μιας πρότασης η οποία θα διασφαλίζει τη σωστή 
ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ύπαρξης ενός κατάλληλου επιπέδου προστασίας των 
ναυτικών και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου που τους απασχολεί.


