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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πρόταση οδηγίας εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ευρωπαϊκών νομικών 
μέτρων που θα τεθούν σε εφαρμογή με σκοπό την εφαρμογή διαφόρων προτύπων της 
σύμβασης ναυτικής εργασίας (MLC) η οποία εγκρίθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 
(ΔΟΕ) στις 23 Φεβρουαρίου 2006 στη Γενεύη. Επί του παρόντος, η MLC έχει κυρωθεί από 
30 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άνω του 59% της παγκόσμιας χωρητικότητας του 
στόλου. Ως εκ τούτου, πληρούται η απαίτηση για τη θέση σε ισχύ της σύμβασης, σύμφωνα με 
την οποία η σύμβαση πρέπει να επικυρωθεί από 30 χώρες, οι οποίες θα πρέπει να 
αντιπροσωπεύουν το 33% της παγκόσμιας ολικής χωρητικότητας.

Η MLC προβλέπει ολοκληρωμένα δικαιώματα και προστασία στον εργασιακό χώρο για 
περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ναυτικούς παγκοσμίως. Καλύπτει θέματα ζωτικής 
σημασίας όπως τις ελάχιστες απαιτήσεις ναυτικής εργασίας επί των πλοίων (τίτλος Ι της 
MLC), τις συνθήκες απασχόλησης (τίτλος ΙΙ της MLC), τους χώρους ενδιαίτησης, τις 
εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, τη σίτιση και την τροφοδοσία (τίτλος ΙΙΙ της MLC), την 
προστασία της υγείας, την υγειονομική περίθαλψη, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση 
και προστασία τίτλος IV της MLC), και τη συμμόρφωση και εφαρμογή (τίτλος V της MLC), 
προκειμένου να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς όροι διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων, 
καθώς και διαδικασίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Η MLC αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού στον κλάδο της 
παγκόσμιας ναυτιλίας μέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων για όλες τις σημαίες και τους 
ναυτικούς.

Η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει την απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 για 
την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν την MLC. Δεκαέξι κράτη μέλη 
βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία κύρωσης της σύμβασης, ενώ η Ισπανία, η 
Πολωνία, η Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο, η Δανία, η Λετονία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία 
και η Κύπρος την έχουν ήδη κυρώσει.

Η ΕΕ έχει επίσης εκδώσει την οδηγία 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 
2009, για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις 
Μεταφορές (ETF) σχετικά με την MLC, η οποία αποτελεί εξαιρετικό επίτευγμα του κλαδικού 
κοινωνικού διαλόγου.

Με την οδηγία 2009/13/ΕΚ η ευρωπαϊκή νομοθεσία ευθυγραμμίζεται με τις σχετικές 
διατάξεις της MLC με τις οποίες θεσπίζονται τα δικαιώματα των ναυτικών που περιέχονται 
στους τίτλους I, II, III και IV. Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι, επιθυμώντας να εφαρμόσουν 
τη συμφωνία τους μέσω απόφασης του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 155 της ΣΛΕΕ, δεν 
είχαν το δικαίωμα να συμπεριλάβουν στη συμφωνία τους τις διατάξεις εφαρμογής που 
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περιλαμβάνονται στον τίτλο V της MLC και ζήτησαν από την Επιτροπή να λάβει τα δέοντα 
μέτρα.

Η παρούσα πρόταση, αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία του τίτλου V της MLC για τους 
ναυτικούς, αποσκοπεί σε αυτές ακριβώς τις δράσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους 
σημαίας.

Η παρούσα πρόταση συνδέεται στενά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με 
τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα με στόχο να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού παγκοσμίως για τον κλάδο με την εφαρμογή της MLC σε όλους τους 
ευρωπαϊκούς λιμένες.

2. Η διάσταση των «μεταφορών» της πρότασης

Η παρούσα πρόταση συνάδει με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2011 με 
τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα 
ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» στο πλαίσιο της οποίας 
διαμορφώνεται ένα κοινωνικό θεματολόγιο για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η πρόταση θα ενισχύσει σημαντικά τη διάσταση των θαλάσσιων μεταφορών μέσω της 
εφαρμογής των εργασιακών δικαιωμάτων των ναυτικών όπως προβλέπονται στη σύμβαση 
ναυτικής εργασίας. Επίσης θα προωθήσει και θα βελτιώσει την εικόνα του εν λόγω τομέα και 
θα διασφαλίσει τα συμφέροντα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργώντας ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού παγκοσμίως.

Ο συντάκτης επικροτεί την πρόταση, η οποία έχει ως στόχο την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ των
ιδιαίτερα θετικών επιτευγμάτων του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
φορέων στο τομέα της ναυτιλίας.

Ο συντάκτης θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση θα μπορούσε να είναι πιο λεπτομερής και να 
ενισχυθεί μέσω της ενσωμάτωσης σημαντικών μερών της σύμβασης ναυτικής εργασίας στο 
ίδιο το κείμενο της πρότασης.

Συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες τροπολογίες θα διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλαίσιο 
καθοδήγησης για τα κράτη μέλη που ασκούν τα καθήκοντά τους ως κράτη σημαίας μέσω της 
δημιουργίας ενός αποτελεσματικού και λεπτομερούς μηχανισμού επιθεώρησης για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης των πλοίων τους με την οδηγία 2009/13/ΕΚ. Στο ίδιο πνεύμα, 
η διαδικασία υποβολής καταγγελιών καθώς και οι διαδικασίες επιθεώρησης και εφαρμογής 
ενισχύθηκαν σύμφωνα με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Παρόλο που η οδηγία 2009/21/ΕΚ 
διέπει τις αρμοδιότητες του κράτους 
σημαίας ενσωματώνοντας το σύστημα 
ελέγχου του κράτους σημαίας του ΔΝΟ 
στο ενωσιακό δίκαιο και εισάγοντας την 
πιστοποίηση της ποιότητας των εθνικών 
αρχών ναυτιλίας, θεωρείται 
καταλληλότερη και σαφέστερη μια 
χωριστή οδηγία η οποία θα καλύπτει τα 
πρότυπα ναυτικής εργασίας έτσι ώστε 
ανταποκρίνεται στους διάφορους σκοπούς 
και διαδικασίες.

(10) Παρόλο που η οδηγία 2009/21/ΕΚ 
διέπει τις αρμοδιότητες του κράτους 
σημαίας ενσωματώνοντας το σύστημα 
ελέγχου του κράτους σημαίας του ΔΝΟ 
στο ενωσιακό δίκαιο και εισάγοντας την 
πιστοποίηση της ποιότητας των εθνικών 
αρχών ναυτιλίας, θεωρείται 
καταλληλότερη και σαφέστερη μια 
χωριστή οδηγία η οποία θα καλύπτει τα 
πρότυπα ναυτικής εργασίας έτσι ώστε 
ανταποκρίνεται στους διάφορους σκοπούς 
και διαδικασίες. Ως εκ τούτου, η Οδηγία 
2009/21/ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας 
εφαρμόζονται αποκλειστικά στις 
Συμβάσεις του ΔΝΟ, δεν πρέπει να 
επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία. 
Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να καταρτίζουν, να εφαρμόζουν 
και να διατηρούν σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας για τα επιχειρησιακά μέρη των 
σχετικών με το κράτος σημαίας 
δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών 
διοικητικών τους αρχών που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η οδηγία 2009/13/ΕΚ εφαρμόζεται 
στους ναυτικούς επί πλοίων που φέρουν τη 
σημαία κράτους μέλους. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν την 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της εν 
λόγω οδηγίας όλων των πλοίων που

(11) Η οδηγία 2009/13/ΕΚ εφαρμόζεται 
στους ναυτικούς επί πλοίων που φέρουν τη 
σημαία κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
υποχρεώσεών τους ως κρατών σημαίας 
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φέρουν τη σημαία τους. όσον αφορά την εφαρμογή των οικείων 
μερών της MLC 2006 που 
ανταποκρίνονται στα στοιχεία που 
αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας
2009/13/EΚ, από τα πλοία που φέρουν τη 
σημαία τους. Κατά τη θέσπιση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος για την 
παρακολούθηση των μηχανισμών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επιθεωρήσεων, ένα κράτος μέλος θα 
μπορούσε να χορηγήσει άδεια σε 
δημόσιους ή άλλους οργανισμούς κατά 
την έννοια της MLC 2006.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εφαρμογή και/ή η ερμηνεία της 
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να οδηγήσει σε μείωση του 
επιπέδου προστασίας που απολαμβάνουν 
επί του παρόντος οι εργαζόμενοι βάσει 
της νομοθεσίας της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

 Παρ' όλο που είναι ιδιαίτερα σκόπιμη η υιοθέτηση ελάχιστων διεθνών προτύπων, τα πρότυπα 
αυτά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υπονόμευση του επιπέδου προστασίας που 
απολαμβάνουν επί του παρόντος οι ευρωπαίου ναυτικοί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
δεδομένου ότι στόχος είναι η ενθάρρυνση περισσότερων ευρωπαίων πολιτών να ακολουθήσουν 
σταδιοδρομία στον τομέα της ναυτιλίας.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) «πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας», 
«προσωρινό πιστοποιητικό ναυτικής 
εργασίας» και «δήλωση συμμόρφωσης με 
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τις συνθήκες ναυτικής εργασίας», τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο πρότυπο 
A5.1.3, παράγραφος 9 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας του 2006, τα οποία 
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που αναφέρονται στο 
Προσάρτημα A5-II της εν λόγω 
σύμβασης·

Αιτιολόγηση

Η απόδοση ορισμού για τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι απαραίτητη δεδομένου ότι θα αναφέρονται σε 
προτεινόμενες για την παρούσα οδηγία τροπολογίες.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης Παρακολούθηση και πιστοποίηση της 
συμμόρφωσης

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση αποτελεί σημαντικό μέρος του συστήματος παρακολούθησης της συμμόρφωσης που 
περιγράφεται στην πρόταση.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε ό,τι αφορά τα πλοία κάτω των 200 
κόρων ολικής χωρητικότητας τα οποία 
δεν εκτελούν διεθνείς πλόες, τα κράτη 
μέλη μπορούν, κατόπιν διαβούλευσης με 
τις οικείες οργανώσεις των εφοπλιστών 
και των ναυτικών, να αποφασίσουν την 
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προσαρμογή, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο ΙΙ, παράγραφος 6 της MLC 2006, 
των μηχανισμών παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
επιθεωρήσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη 
οι ιδιαίτερες συνθήκες που σχετίζονται με 
τα πλοία αυτά.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
αποτελεσματικό σύστημα επιθεώρησης 
και πιστοποίησης των συνθηκών 
ναυτικής εργασίας, σύμφωνα με τους 
κανονισμούς 5.1.3. και 5.1.4. και τα 
πρότυπα Α5.1.3 και Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας διασφαλίζοντας ότι οι 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για 
τους ναυτικούς επί των πλοίων που 
φέρουν τη σημαία του πληρούν και 
συνεχίζουν να πληρούν τα πρότυπα της εν 
λόγω σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Οι λεπτομέρειες που αφορούν την έκδοση, την επιθεώρηση και την εφαρμογή των 
πιστοποιητικών ναυτικής εργασίας και των δηλώσεων συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής 
εργασίας ορίζονται στα πρότυπα Α5.1.3 και Α5.1.4 και πρέπει επομένως αυτά τα πρότυπα να 
αναφέρονται ρητώς στο κείμενο του άρθρου.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) Κατά τη θέσπιση αποτελεσματικού 
συστήματος επιθεώρησης και 
πιστοποίησης των εργασιακών συνθηκών 
στον τομέα της ναυτιλίας, τα κράτη μέλη 
μπορούν, κατά περίπτωση, να 
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εξουσιοδοτούν δημόσιους φορείς ή 
άλλους οργανισμούς 
(συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
άλλου κράτους μέλους, εφόσον αυτό 
συμφωνεί) τους οποίους θα αναγνωρίζουν 
ως αρμόδιους και ανεξάρτητους είτε να 
διεξάγουν επιθεωρήσεις είτε να εκδίδουν 
πιστοποιητικά είτε να εκτελούν και τις 
δύο αυτές αρμοδιότητες. Σε κάθε 
περίπτωση, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να 
φέρουν την πλήρη ευθύνη για την 
επιθεώρηση και την πιστοποίηση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των 
ναυτικών επί των πλοίων που φέρουν τη 
δική τους σημαία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 3 του κανονισμού 5.1.1 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) Το πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας, 
συνοδευόμενο από τη δήλωση 
συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής 
εργασίας, αποτελεί εκ πρώτης όψεως 
αποδεικτικό στοιχείο ότι το πλοίο 
εποπτεύεται δεόντως από το κράτος 
μέλος τη σημαία του οποίου φέρει και ότι 
οι απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης των ναυτικών πληρούνται 
στον βαθμό που πιστοποιείται.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 4 του κανονισμού 5.1.1 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) Οι εκθέσεις που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη στο Διεθνές Γραφείο 
Εργασίας βάσει του άρθρου 22 του 
καταστατικού του εν λόγω γραφείου 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
το σύστημα που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου που 
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 5 του κανονισμού 5.1.1 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 1 του προτύπου Α5.1.1 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1στ) Κάθε κράτος μέλος απαιτεί από όλα 
τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να 
διατηρούν αντίγραφο της οδηγίας 
2009/13/ΕΚ επί του πλοίου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 2 του προτύπου Α5.1.1 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσωπικό αρμόδιο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Αναγνωρισμένοι οργανισμοί και το
προσωπικό τους που είναι αρμόδιο για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη συμπερίληψη απαίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 
του κανονισμού 5.1.3 της σύμβασης ναυτικής εργασίας, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διενεργούν πιστοποίηση.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιθεώρηση και εφαρμογή
1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει μέσω 
αποτελεσματικού και συντονισμένου 
συστήματος τακτικών επιθεωρήσεων, 
παρακολούθησης και άλλων μέτρων 
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ελέγχου, ότι τα πλοία που φέρουν τη 
σημαία του συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2009/13/ΕΚ όπως 
εφαρμόζονται βάσει των εθνικών νόμων 
και κανονισμών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 1 του κανονισμού 5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας 
της Ναυσιπλοΐας (EMSA) μπορεί να 
επικουρεί τα κράτη μέλη κατά την 
εποπτεία αναγνωρισμένων οργανισμών 
που ασκούν καθήκοντα πιστοποίησης εξ 
ονόματός τους σύμφωνα με το άρθρο 9 
της οδηγίας 2009/15/ΕΚ, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των κρατών σημαίας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο Οργανισμός βοηθά ήδη την Επιτροπή να επιβλέπει αναγνωρισμένους 
οργανισμούς, το να του παρέχεται η δυνατότητα να βοηθάει ομοίως τα κράτη μέλη θα είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των πιέσεων στους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με 
το σύστημα επιθεώρησης και εφαρμογής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 (νέα) 
του παρόντος άρθρου προβλέπονται στις 
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παραγράφους 3 (νέα) έως 19 (νέα) του 
παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 2 του κανονισμού 5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος διατηρεί σύστημα 
για την επιθεώρηση των συνθηκών επί 
των πλοίων που φέρουν τη σημαία του, 
βάσει του οποίου διασφαλίζεται, μεταξύ 
άλλων, ότι τα μέτρα σχετικά τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης, όπως ορίζονται 
στη δήλωση συμμόρφωσης με τις 
συνθήκες ναυτικής εργασίας, 
εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση 
καθώς και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις 
της οδηγίας 2009/13/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 1 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διορίζουν επαρκή 
αριθμό ειδικευμένων επιθεωρητών για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους 
βάσει της παραγράφου 3 (νέα) του 
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που 
αναγνωρισμένοι οργανισμοί έχουν 
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εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν 
επιθεωρήσεις, τα κράτη μέλη απαιτούν να 
διαθέτει το προσωπικό που εκτελεί την 
επιθεώρηση τα προσόντα που 
απαιτούνται για την ανάληψη των εν 
λόγω καθηκόντων και τους παρέχουν τη 
νομική εξουσία που απαιτείται για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 2 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόβλεψη 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επιθεωρητές 
διαθέτουν την κατάρτιση, την 
αρμοδιότητα, τα καθήκοντα, τις εξουσίες, 
το καθεστώς και την ανεξαρτησία που 
είναι αναγκαία ή ευκταία ώστε να είναι σε 
θέση να διεκπεραιώνουν τον έλεγχο και 
να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 (νέα) του 
παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 3 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όσον αφορά τα κράτη μέλη στα οποία 
εφαρμόζεται το άρθρο 3, παράγραφος 1α 
(νέα) του παρούσας οδηγίας, οι 
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επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται, 
ανάλογα με την περίπτωση, κατά τις 
περιόδους που ορίζονται στο πρότυπο 
A5.1.3 της σύμβασης ναυτικής εργασίας 
του 2006. Όσον αφορά τα υπόλοιπα 
κράτη μέλη, το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί μεταξύ των επιθεωρήσεων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση 
τα τρία έτη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 4 του προτύπου A5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας ενώ παράλληλα κάνει διάκριση μεταξύ των κρατών μελών στα οποία 
εφαρμόζεται η MLC (στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να γίνει αναφορά στο πρότυπο A5.1.3 
της MLC) και εκείνων στα οποία δεν εφαρμόζεται.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. 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 παραλείψεις όσον 
αφορά την εφαρμογή των μέτρων που 
ορίζονται στη δήλωση συμμόρφωσης με 
τη ναυτική εργασία, το εν λόγω κράτος 
μέλος λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται 
για να διερευνηθεί το θέμα και 
εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται μέτρα για 
την αποκατάσταση τυχόν παραλείψεων 
που έχουν διαπιστωθεί.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 5 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 8 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει και 
εφαρμόζει αποτελεσματικά επαρκείς 
κανόνες ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
επιθεωρητές απολαμβάνουν το καθεστώς 
και τις συνθήκες εργασίας που 
εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους τόσο 
σε περιπτώσεις εναλλαγών κυβερνήσεων 
όσο και αθέμιτων εξωτερικών επιρροών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 6 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 9 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι επιθεωρητές, αφού τους δοθούν 
σαφείς κατευθυντήριες γραμμές όσον 
αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων και 
εφοδιαστούν με τα κατάλληλα 
διαπιστευτήρια, εξουσιοδοτούνται να:
(α) επιβιβάζονται σε πλοίο που φέρει τη 
σημαία κράτους μέλους·
(β) να διεξάγουν οποιαδήποτε εξέταση, 
έλεγχο ή έρευνα που θεωρούν ότι 
απαιτείται για να επιβεβαιώσουν την 
πλήρη τήρηση των προτύπων· και
(γ) απαιτούν την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε παράλειψης και, εφόσον 
έχουν βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι 
οι παραλείψεις συνιστούν σοβαρή 
παραβίαση των απαιτήσεων της οδηγίας 
2009/13/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ναυτικών) ή σημαντικό 
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κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των 
ναυτικών, να απαγορεύουν την έξοδο 
πλοίου από τον λιμένα έως ότου ληφθούν 
τα απαιτούμενα μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 7, στοιχεία α)-γ) του προτύπου Α5.1.4 της 
σύμβασης ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 10 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οποιαδήποτε δράση αναληφθεί βάσει 
της παραγράφου 9, στοιχείο γ) του 
παρόντος άρθρου υπόκειται στο 
δικαίωμα άσκησης έφεσης είτε σε 
δικαστική είτε σε διοικητική αρχή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 8 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 11 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Οι επιθεωρητές διαθέτουν την 
διακριτική ευχέρεια να απευθύνουν 
συστάσεις αντί να εγείρουν ή να 
προτείνουν να κινηθούν νομικές 
διαδικασίες εφόσον δεν τίθεται ζήτημα 
σαφούς παραβίασης των απαιτήσεων της 
οδηγίας 2009/13/ΕΚ που να θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των 
εκάστοτε ναυτικών και δεν υπάρχει 
ιστορικό παρεμφερών παραβιάσεων.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 9 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 12 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Οι επιθεωρητές αντιμετωπίζουν ως 
εμπιστευτική την πηγή τυχόν παραπόνων 
ή καταγγελίας για εικαζόμενο κίνδυνο ή 
παράλειψη σχετικά με τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών ή 
παραβίαση της νομοθεσίας και των 
κανονισμών και δεν ενημερώνουν τον 
πλοιοκτήτη, τον εκπρόσωπο του ή τον 
αρμόδιο για την εκμετάλλευση του πλοίου 
ότι διεξήχθη επιθεώρηση ως αποτέλεσμα 
σχετικού παραπόνου ή καταγγελίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 10 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 13 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. Οι επιθεωρητές δεν επιφορτίζονται με 
καθήκοντα που ενδέχεται, λόγω του 
όγκου ή της φύσης τους, να επηρεάσουν 
δυσμενώς την αποτελεσματική 
επιθεώρηση ή να θίξουν με οποιοδήποτε 
τρόπο την εξουσία ή την αμεροληψία που 
διατηρούν στις σχέσεις τους με 
πλοιοκτήτες, ναυτικούς ή άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.
Συγκεκριμένα, οι επιθεωρητές πρέπει:
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(α) να μην έχουν κανένα άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον σε οποιοδήποτε πλοίο 
καλούνται να επιθεωρήσουν· και
(β) να υπόκεινται στις κατάλληλες 
κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα, να μην 
αποκαλύπτουν, ακόμα και μετά τη λήξη 
των καθηκόντων τους, τυχόν εμπορικά 
μυστικά ή εργασιακές διαδικασίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα ή πληροφορίες 
προσωπικής φύσεως των οποίων 
ενδέχεται να έχουν λάβει γνώση κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 11, στοιχεία α)-β) του προτύπου Α5.1.4 της 
σύμβασης ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 14 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Οι επιθεωρητές υποβάλλουν έκθεση 
για κάθε επιθεώρηση στην αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους. Ένα αντίγραφο της 
έκθεσης στα αγγλικά ή στη γλώσσα 
εργασίας του πλοίου διαβιβάζεται στον 
πλοίαρχο του πλοίου ενώ ένα άλλο 
αντίγραφο αναρτάται στον πίνακα 
ανακοινώσεων για την ενημέρωση των 
ναυτικών και, εφόσον ζητείται, 
αποστέλλεται στους εκπροσώπους τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 12 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 15 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

15. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
διατηρεί αρχεία από τις επιθεωρήσεις 
των συνθηκών για τους ναυτικούς επί 
των πλοίων που φέρουν τη σημαία του. 
Δημοσιεύει ετήσια έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες επιθεώρησης εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος μετά τη 
λήξη του έτους στο οποίο αναφέρεται και 
σε κάθε περίπτωση εντός έξι μηνών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 13 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 16 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16. Σε περίπτωση διεξαγωγής έρευνας 
κατόπιν σοβαρού ατυχήματος, η έκθεση 
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους μέλους το συντομότερο 
δυνατό και πάντως το αργότερο ένα μήνα 
μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 14 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 17 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

17. Όταν πραγματοποιείται μια 
επιθεώρηση ή όταν λαμβάνονται μέτρα 
βάσει του παρόντος άρθρου, 
καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια 
ώστε να αποτρέπεται το ενδεχόμενο 
αδικαιολόγητης κράτησης ή 
καθυστέρησης πλοίου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 15 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 18 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Η αποζημίωση για τυχόν απώλεια ή 
ζημία που προκλήθηκε λόγω 
καταχρηστικής άσκησης των εξουσιών 
των επιθεωρητών καταβάλλεται 
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και 
κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση, το 
βάρος των αποδείξεων βαρύνει τον 
καταγγέλλοντα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 16 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α – παράγραφος 19 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. Κάθε κράτος μέλος προβλέπει και 
επιβάλλει αποτελεσματικά επαρκείς 
κυρώσεις και λοιπά διορθωτικά μέτρα σε 
περιπτώσεις παραβίασης των 
απαιτήσεων της οδηγίας 2009/13/ΕΚ 
(συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων ναυτικών) και 
παρεμπόδισης της εκτέλεσης των 
καθηκόντων των επιθεωρητών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 17 του προτύπου Α5.1.4 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Επιθεώρηση και εφαρμογή

6. Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται 
κατά τις περιόδους που ορίζονται στο 
πρότυπο A5.1.3 της σύμβασης ναυτικής 
εργασίας του 2006.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας προς το πρότυπο Α5.1.4, παράγραφος 4, της σύμβασης ναυτικής 
εργασίας.  Όσον αφορά τα πιστοποιητικά εργασίας στον τομέα της ναυτιλίας και τις δηλώσεις 
συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας, η πρόταση της Επιτροπής που τροποποιεί την 
οδηγία 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα δεν κάνει διάκριση 
μεταξύ εκείνων των κρατών μελών που έχουν επικυρώσει την MLC και εκείνων που δεν την 
έχουν ακόμη επικυρώσει. Δυνάμει της ανωτέρω διατύπωσης η απαίτηση να διενεργούνται 
επιθεωρήσεις θα επιβληθεί στα κράτη μέλη από τη νομοθεσία της ΕΕ.
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασίες υποβολής καταγγελιών επί 
του πλοίου

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
πλοία που φέρουν τη σημαία τους να 
διαθέτουν διαδικασίες επί του πλοίου για 
τον δίκαιο, αποτελεσματικό και ταχύ 
χειρισμό των καταγγελιών των ναυτικών 
για παραβιάσεις των απαιτήσεων της 
οδηγίας 2009/13/ΕΚ 
(συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ναυτικών).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 1 του κανονισμού 5.1.5 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν και 
τιμωρούν οποιουδήποτε είδους απόπειρα 
θυματοποίησης ναυτικών που έχουν 
υποβάλει καταγγελία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 2 του κανονισμού 5.1.5 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
θίγουν το δικαίωμα προσφυγής του 
ναυτικού σε οποιοδήποτε έννομο μέσο 
θεωρεί προσήκον.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 3 του κανονισμού 5.1.5 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη τυχόν ευρύτερου 
πεδίου εφαρμογής που ενδεχομένως 
προβλέπουν οι εθνικοί νόμοι ή κανονισμοί 
ή οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι 
διαδικασίες επί του πλοίου μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από τους ναυτικούς για 
την υποβολή καταγγελιών σχετικά με 
οποιοδήποτε θέμα κρίνουν ότι συνιστά 
παραβίαση των απαιτήσεων της οδηγίας 
2009/13/ΕΚ (συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ναυτικών).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 1 του προτύπου Α5.1.5 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 5 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
στους νόμους και τους κανονισμούς του 
προβλέπονται οι κατάλληλες διαδικασίες 
υποβολής καταγγελιών επί του πλοίου 
ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις των 
παραγράφων 1 (νέα) έως 3 (νέα) του 
παρόντος άρθρου. Στόχος των 
διαδικασιών αυτών είναι η διευθέτηση 
των καταγγελιών στο κατώτερο δυνατό 
επίπεδο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι 
ναυτικοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 
καταγγελία απευθείας στον πλοίαρχο και, 
εάν το κρίνουν αναγκαίο, στις αρμόδιες 
εξωτερικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 2 του προτύπου Α5.1.5 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 6 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στο πλαίσιο των διαδικασιών 
υποβολής καταγγελιών επί του πλοίου 
προβλέπονται το δικαίωμα του ναυτικού 
να συνοδεύεται ή να εκπροσωπείται κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής 
καταγγελιών, καθώς και μέτρα 
προστασίας από τη θυματοποίησή του 
επειδή υπέβαλε την καταγγελία. Ο όρος 
«θυματοποίηση» καλύπτει οποιαδήποτε 
ενέργεια εις βάρος ναυτικού επειδή 
υπέβαλε καταγγελία, η οποία δεν είναι 
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καταφανώς παρενοχλητική ή κακόβουλη.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 3 του προτύπου Α5.1.5 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α – παράγραφος 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Πέραν του αντιγράφου της συμφωνίας 
απασχόλησής τους, πρέπει να χορηγείται 
σε όλους τους ναυτικούς αντίγραφο των 
ισχυουσών διαδικασιών υποβολής 
καταγγελιών επί του πλοίου. Το εν λόγω 
αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τα 
στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια 
αρχή του κράτους σημαίας και, σε 
περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν 
βρίσκεται στο κράτος σημαίας, τα 
στοιχεία επικοινωνίας με την αρμόδια 
αρχή της χώρας διαμονής των ναυτικών, 
καθώς και το όνομα του ατόμου ή των 
ατόμων επί του πλοίου οι οποίοι μπορούν 
να παρέχουν εμπιστευτικά στους 
ναυτικούς αντικειμενικές συμβουλές 
σχετικά με την καταγγελία τους και 
γενικότερα να τους βοηθούν στο πλαίσιο 
των διαθέσιμων επί του πλοίου 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντανακλά την παράγραφο 4 του προτύπου Α5.1.5 της σύμβασης 
ναυτικής εργασίας.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 α
Εκθέσεις

Κάθε πέντε χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
Η έκθεση αποτιμά τις επιδόσεις των 
κρατών μελών ως κρατών σημαίας και 
προτείνει τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα 
για τη μεταφορά της σύμβασης στο 
εθνικό δίκαιο και την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης με αυτήν.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να ενθαρρυνθεί η μεταφορά της MLC στο εθνικό δίκαιο και να εξασφαλισθεί ότι 
οι διατάξεις οι σχετικές τα κράτη σημαίας θα εφαρμόζονται.  Στο άρθρο 9 της οδηγίας 
2009/21/ΕΚ προβλέπονται τακτικές εκθέσεις αποτίμησης. Εκθέσεις αυτού του είδους πρέπει 
επίσης να εκπονούνται για την εφαρμογή της οδηγίας που προτείνεται εν προκειμένω.
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