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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 πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους 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 πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους 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 
που αφορά 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 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
25ης Μαρτίου 20141,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Απριλίου 20142,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0000/2014),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την 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.

                                               
1 ΕΕ C 226, 16.7.2014, σ. 35.
2 ΕΕ L 174, 7.6.2014, σ. 50.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δύνανται, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζουν, 
μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για τη σταδιακή εφαρμογή με στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της 
προστασίας των εργαζομένων, όταν λήγει 
η σύμβαση εργασίας τους, της ενημέρωσης 
και διαβούλευσης των εργαζομένων και 
του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές 
πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή 
διοικητικών, οικονομικών και νομικών 
περιορισμών κατά τρόπο που θα 
παρεμπόδιζε τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
δύνανται, σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, να θεσπίζουν,
μέσω οδηγιών, τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για τη σταδιακή εφαρμογή με στόχο τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της 
προστασίας των εργαζομένων, όταν λήγει 
η σύμβαση εργασίας τους, της ενημέρωσης 
και διαβούλευσης των εργαζομένων και 
του περιβάλλοντος εργασίας με σκοπό την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων. Στις οδηγίες αυτές 
πρέπει να αποφεύγεται η επιβολή 
διοικητικών, οικονομικών και νομικών 
περιορισμών κατά τρόπο που θα 
παρεμπόδιζε τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στις οποίες, πρέπει να υπενθυμισθεί, 
οφείλεται η δημιουργία του 85% των 
νέων θέσεων εργασίας εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Εφόσον η ύπαρξη και/ή δυνατότητα 
θέσπισης εξαιρέσεων δεν δικαιολογείται 
από αντικειμενικούς λόγους, θα πρέπει να 
καταργηθούν.

(3) Εφόσον η ύπαρξη και/ή δυνατότητα 
θέσπισης εξαιρέσεων δεν δικαιολογείται 
από αντικειμενικούς λόγους, και εφόσον 
αυτές δημιουργούν εκ των πραγμάτων 
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καταστάσεις άνισης μεταχείρισης για 
τους ναυτικούς, θα πρέπει να 
καταργηθούν.

Or. fr

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 
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 αυτών των 
εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων, οκτώ δε 
κράτη μέλη1α δεν έκαναν καθόλου χρήση 
αυτών. Οι εξαιρέσεις δημιουργούν επί 
πλέον μια κατάσταση αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών 
η οποία πρέπει να διορθωθεί.

__________________
1α Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, 
Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Πολωνία, 
Σλοβενία και Σουηδία.

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Το Γαλάζιο Βιβλίο28 τόνισε την ανάγκη (7) Η παρούσα οδηγία αποτελεί ευθεία 
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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.

προέκταση του Γαλάζιου Βιβλίου, που
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.

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

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

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 α) Η παρούσα οδηγία συνάδει επίσης 
με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και 
τους στόχους της όσον αφορά την 
απασχόληση, καθώς και με τη 
στρατηγική της Επιτροπής «για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας: 
ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη 
απασχόληση»1α.

__________________
1α COM(2010) 682 τελικό/2.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8 α) Οι κοινωνικοί εταίροι του 
ναυτιλιακού τομέα και του τομέα της 
αλιείας επέτυχαν συμφωνία καθοριστική 
για την ορθή εφαρμογή της παρούσας 
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οδηγίας.  Η συμφωνία βρίσκει μια καλή 
ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να 
βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των 
ναυτικών και στην ανάγκη να ληφθούν 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου τομέα.

Or. fr

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) 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.

(9) 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 και εξ αποστάσεως 
χάρη στις νέες τεχνολογίες της 
επικοινωνίας και της πληροφορίας.

Or. fr

Τροπολογία 8

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, 98/59/ΕΚ και/ή 
2001/23/ΕΚ θα πρέπει να γίνονται 
σεβαστά. Η μεταφορά της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο δεν θα πρέπει 
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επ' ουδενί να χρησιμεύσει ως δικαιολογία 
για οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση στις 
περιπτώσεις που ήδη υπάρχουν σε κάθε 
κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2009/38/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α) Στο άρθρο 10, προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:

"4α. Ένα μέλος της ειδικής 
διαπραγματευτικής ομάδας ή της 
ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή 
ένας εκ των εκπροσώπων της που είναι 
μέλος πληρώματος σκάφους επιτρέπεται 
να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της 
ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή της 
ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή σε 
οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση στο 
πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 6, 
παράγραφος 3, αν δεν βρίσκεται στη 
θάλασσα ή σε λιμένα κράτους 
διαφορετικού από εκείνο στο οποίο η 
επιχείρηση έχει έδρα τη στιγμή που 
πραγματοποιείται η συνεδρίαση.  

Οι συνεδριάσεις προγραμματίζονται στο 
μέτρο του δυνατού για να διευκολύνουν 
τη συμμετοχή των μελών των 
πληρωμάτων των πλοίων.

Οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και 
της πληροφορίας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερα σε περίπτωση 
αδυναμίας φυσικής παρουσίας του 
μέλους της ειδικής διαπραγματευτικής 
ομάδας ή της ευρωπαϊκής επιτροπής 
επιχείρησης ή ενός εκ των εκπροσώπων 
της που είναι μέλος πληρώματος πλοίου, 
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ώστε να μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες 
εκπροσώπησης των μισθωτών."

Or. fr

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«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.»

Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 
απαλείφεται.

Or. fr

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – σημείο 1 
Οδηγία 98/59/EC
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 1) Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο γ):

στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το στοιχείο γ) 
απαλείφεται. 
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«γ) η «μεταβίβαση» ερμηνεύεται κατά 
την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ.»

β) στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το 
στοιχείο γ) απαλείφεται.

Or. fr

Τροπολογία 12

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, ο εργοδότης την 
κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του 
κράτους της σημαίας που φέρει το σκάφος.

Or. fr

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1α:

διαγράφεται

«1 α. 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 
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την περίοδο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στις ακόλουθες 
περιστάσεις:

α) το αντικείμενο της μεταβίβασης 
αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή 
περισσότερα ποντοπόρα σκάφη

β) ο εργοδότης διαχειρίζεται μόνο ένα 
ποντοπόρο σκάφος.»

Or. fr

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – σημείο 1
Οδηγία 2001/23/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«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.»

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – σημείο 2
Οδηγία 2001/23/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη 
μεταβίβαση ποντοπόρου σκάφους 

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη 
μεταβίβαση ποντοπόρου σκάφους στο 
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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.

πλαίσιο της μεταβίβασης μιας 
επιχείρησης, μιας εγκατάστασης ή 
τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης 
κατά την έννοια της παραγράφου 1, με 
την προϋπόθεση, το μεταβιβαζόμενο 
τμήμα να βρίσκεται εντός του εδαφικού 
πλαισίου εφαρμογής της Συνθήκης ή η 
επιχείρηση, η εγκατάσταση ή ένα τμήμα 
της προς μεταβίβαση επιχείρησης ή της 
εγκατάστασης να παραμείνει εντός του 
εδαφικού πλαισίου εφαρμογής της 
Συνθήκης.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται όταν 
το αντικείμενο της μεταβίβασης 
αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή 
περισσότερα ποντοπόρα σκάφη.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – σημείο 3
Οδηγία 2001/23/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 
4:

διαγράφεται

«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.»

Or. fr
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
όχι αργότερα από 5 έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 
όχι αργότερα από 2 έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων.

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
ναυτικών που εργάζονται σε πλοία φέροντα τη σημαία ενός από τα εικοσιοκτώ κράτη μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των εγγενών ιδιαιτεροτήτων 
αυτού του τομέα δραστηριοτήτων. Η παρούσα πρόταση οδηγίας αντιστοιχεί ως εκ τούτου 
στην αναθεώρηση πέντε οδηγιών που είχαν παλαιότερα εγκριθεί και που προέβλεπαν την 
εξαίρεση των ναυτικών από το πεδίο εφαρμογής τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε 
σκόπιμο να υπενθυμίσει ότι οι εξαιρέσεις υπέρ των ναυτικών σε αυτές τις πέντε οδηγίες δεν 
υπήρχαν στις αρχικές προτάσεις της, αλλά ήταν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με 
τους άλλους εταίρους. 

Οι εν λόγω πέντε οδηγίες είναι η οδηγία 2008/94/ΕΚ περί προστασίας των μισθωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, η οδηγία 2009/38/ΕΚ για τη θέσπιση ευρωπαϊκής 
επιτροπής επιχείρησης, η οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως 
και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, η οδηγία 98/59/ΕΚ περί προσεγγίσεως 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. 

Ένα σχέδιο έκθεσης για την πρόταση αυτή απορρίφθηκε από την κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής 
περιόδου. Η έλλειψη χρόνου και οι επείγουσες συνθήκες υπό τις οποίες χρειάστηκε να 
ετοιμαστεί η έκθεση είναι οι κύριες αιτίες της αποτυχίας της. 
Ωστόσο, το πλαίσιο άλλαξε διότι τις τελευταίες εβδομάδες οι βασικοί κοινωνικοί εταίροι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο κατέληξαν σε μια συμφωνία ουσιώδους σημασίας για την πρόταση αυτή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εισηγήτρια υποδέχεται πολύ θετικά τη συμφωνία αυτή, που 
επιτρέπει να προχωρήσουμε και να διορθώσουμε μια κατάσταση διακρίσεων σε βάρος των 
ναυτικών και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών που επιδίωκαν τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και, ως εκ τούτου, εφάρμοζαν λίγο ή καθόλου τις 
εξαιρέσεις, και των κρατών μελών που τις εφάρμοζαν όλες. Συγχαίρει επίσης την ισορροπία 
που οι κοινωνικοί εταίροι βρήκαν ανάμεσα στην καλύτερη προστασία των εργαζομένων και 
στην προστασία της ανταγωνιστικότητας του ναυτιλιακού κλάδου, που αποτελεί κεντρικό 
ζήτημα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εισηγήτρια θέλει επίσης να ευχαριστήσει τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνεργασία 
που θα επιτρέψει να επιβεβαιωθεί η ελκυστικότητα του ναυτιλιακού κλάδου, που τα 
τελευταία χρόνια πάσχει από πτώση δημοτικότητας. Επιθυμεί να τονίσει ότι η βελτίωση των 
όρων εργασίας των ναυτικών θα επιτρέψει να δοθεί νέα πνοή στον κλάδο και ότι αυτό θα 
συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που έθεσε το Γαλάζιο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2007 και το οποίο όριζε ως στόχο την αύξηση του αριθμού 
των εργαζομένων στους τομείς της ναυτιλίας και της αλιείας καθώς και την βελτίωση της 
ποιότητας των συνθηκών εργασίας τους, όπου ο πρώτος στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί 
χωρίς τον δεύτερο. 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει επίσης το έργο που έγινε με τους σκιώδεις εισηγητές όλων των 
πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επιθυμεί να 
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τους ευχαριστήσει που εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις θέσεις τους, πράγμα που της 
επέτρεψε να λάβει υπόψη της τις διαφορετικές αντιλήψεις και να τις ενσωματώσει όσο το 
δυνατόν καλύτερα στο σχέδιο έκθεσής της.

Σε αυτούς τους στόχους και σε αυτή τη μέθοδο στηρίχθηκε το παρόν σχέδιο έκθεσης που η 
εισηγήτρια σας καλεί να υπερψηφίσετε. 


