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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Αλιείας:

- χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, η οποία υποβλήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 
2013 και αποσκοπεί στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ναυτικών με την 
τροποποίηση πέντε οδηγιών σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων προκειμένου 
να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής τους οι ναυτικοί· 

- χαιρετίζει την προσπάθεια αυτή να δημιουργηθούν πραγματικά ισότιμοι όροι για 
εκείνους που θίγονται από τις υφιστάμενες παρεκκλίσεις και επισημαίνει ότι, εκτός από 
την πλήρη εφαρμογή των σχετικών οδηγιών στους ναυτικούς, οι ναυτικοί πρέπει να 
απολαύουν των ίδιων ακριβώς δικαιωμάτων με τους απασχολουμένους στην ξηρά, με 
ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από εθνικότητα, τόπο διαμονής, φυλή, 
φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία ή ηλικία·

- καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να δημιουργήσει πιο ελκυστικές 
συνθήκες εργασίας στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τη νέα ατζέντα για την απασχόληση 
και την ανάπτυξη, να ενθαρρύνει τους νέους ανθρώπους και να τους προσφέρει κίνητρα 
ώστε να στραφούν σε επαγγέλματα του θαλάσσιου και αλιευτικού τομέα, προκειμένου 
να αντιστρέψει την τρέχουσα τάση μείωσης του αριθμού των νέων της Ένωσης που 
εισέρχονται σε ορισμένα ναυτικά επαγγέλματα και να διατηρήσει ειδικευμένους 
εργαζόμενους στο επάγγελμα·

- τονίζει ότι το εργατικό δίκαιο πρέπει να εφαρμόζεται σε όλους, ανεξάρτητα από τον 
τόπο εργασίας τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις σε όλους τους ναυτικούς, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής τους·

- ζητεί οι ενδεχόμενες διατάξεις για τη θέσπιση καλύτερων εργασιακών και κοινωνικών 
συνθηκών να συνοδεύονται από επενδύσεις στην κατάρτιση, την έρευνα, την 
εκπαίδευση, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας, την επιχειρηματικότητα και 
την καινοτομία, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η έλλειψη απασχολούμενων στη 
ναυτιλία στην Ένωση·

- ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση 
Ναυτικής Εργασίας της ΔΟΕ1 σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά τους 
εδάφη·

- επισημαίνει τη σημασία και τις δυνατότητες των πόλων συνεργασίας στον τομέα της 
ναυτιλίας και παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει και να αξιοποιήσει το δυναμικό 
τους, μέσω της παροχής απασχόλησης, της ενίσχυσης του τομέα και της αναγέννησης 
των αγροτικών κοινοτήτων·

- τονίζει την ανάγκη συλλογής δεδομένων στον αλιευτικό και θαλάσσιο τομέα με 
διαφανή και συστηματικό τρόπο και ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει εφικτά 

                                               
1 Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
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αλλά φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα για τις μελέτες που αναφέρονται στην εκτίμησή της 
σχετικά με τις επιπτώσεις· επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας μιας επίσημης βάσης 
δεδομένων για να διασφαλισθεί η συλλογή κατάλληλων και αξιόπιστων δεδομένων σε 
επίπεδο Ένωσης·

- καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις συμβάσεις 
και τις συμβατικές σχέσεις και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί το κοινωνικό 
ντάμπιγκ στον αλιευτικό και θαλάσσιο τομέα·

- χαιρετίζει την προοδευτική σχέση εργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές και της Ένωσης Εφοπλιστών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τις 
απόψεις εκείνων που συνδέονται άμεσα με τον αλιευτικό και θαλάσσιο τομέα·

- τονίζει ότι ενδεχομένως υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση της «ενιαίας 
αντιμετώπισης»· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι εξαιρούνται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 
και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τυχόν εκκρεμή θέματα, μετά 
την επιτυχή εφαρμογή των τροποποιήσεων στις πέντε οδηγίες σχετικά με τα 
δικαιώματα των εργαζομένων που αποτελούν το αντικείμενο της τροποποίησης·

- επισημαίνει ότι ενδέχεται να χρειασθεί πρόσθετη ενίσχυση για τις μικρές και 
οικογενειακές επιχειρήσεις προκειμένου να προσαρμοσθούν στη ρυθμιστική αλλαγή 
και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση·

- σημειώνει ότι, παρά τα τεράστια βήματα που έγιναν στο θέμα της τεχνολογίας επί του 
πλοίου, ορισμένες μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί να χρειάζονται αναβάθμιση ώστε να 
είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις νέες κατευθυντήριες γραμμές· καλεί την Επιτροπή να 
διευκολύνει την εισαγωγή τέτοιων αναβαθμίσεων·

- επισημαίνει τη σημασία της αναγέννησης του αλιευτικού και θαλάσσιου τομέα και, 
μολονότι επικροτεί τη σημαντική αυτή εξέλιξη στο εργατικό δίκαιο, τονίζει ότι πρέπει 
να γίνουν πολύ περισσότερα προκειμένου να διασφαλισθεί το μέλλον του τομέα αυτού 
στην Ένωση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της (1) Σύμφωνα με το άρθρο 153 της 
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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 οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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, οι οποίες διαδραματίζουν 
τον σημαντικότερο ρόλο στη δημιουργία 
απασχόλησης στην Ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α)  Στην Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής 
του 2006 με τίτλο «Προς μια μελλοντική 
θαλάσσια πολιτική για την Ένωση» ήδη 
υπογραμμιζόταν η σημασία της θέσπισης 
ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου 
προκειμένου ο τομέας να καταστεί 
ανταγωνιστικότερος.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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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 η δυνατότητα 
θέσπισης εξαιρέσεων δεν δικαιολογείται 
από αντικειμενικούς λόγους, θα πρέπει να 
καταργηθούν, προκειμένου να 
διασφαλίζονται ίσα δικαιώματα σε όλους 
τους εργαζομένους και να αποφεύγονται 
καταστάσεις αθέμιτου ανταγωνισμού και 
κοινωνικού ντάμπινγκ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο αποκλεισμός των ναυτικών από 
τις οδηγίες που ρυθμίζουν τα δικαιώματα 
των εργαζομένων θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε άνιση μεταχείριση και 
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ κρατών 
μελών.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Στους ναυτικούς και στους 
απασχολουμένους στην ξηρά θα πρέπει 
να διασφαλίζονται τα ίδια δικαιώματα 
και να παρέχεται ίση αμοιβή για εργασία 
ίσης αξίας, χωρίς να υφίσταται κανενός 
είδους διάκριση. Θα πρέπει επίσης να 
υποστηριχθούν οι πόλοι συνεργασίας στον 
τομέα της ναυτιλίας, με παράλληλη 
ενθάρρυνση της εισόδου των νέων στον 
τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας.
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Τροπολογία 6

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 των εξαιρέσεων, ενώ 
μόνον οκτώ κράτη μέλη δεν τις έχουν 
χρησιμοποιήσει καθόλου, με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται καταστάσεις 
ανισότητας μεταξύ των ναυτικών στην 
Ένωση.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών για τους ναυτικούς 
προϋποθέσει συνεκτίμηση των ειδικών 
χαρακτηριστικών του κάθε τομέα, όπως 
του τομέα της παραδοσιακής και της 
παράκτιας αλιείας, όπου απαιτείται 
πολυτομεακή δράση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
χαρακτηριστικών κάθε τομέα, όπως του 
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τομέα της παραδοσιακής και παράκτιας
αλιείας, θα πρέπει να υποστηριχθεί η 
κατάρτιση σε όλους τους τομείς, με την 
εφαρμογή ελαστικότερων μέτρων στις 
περιπτώσεις όπου η εμπειρία ή η 
πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση για την αναγνώριση κύκλων 
σπουδών, ενώ θα πρέπει να προάγονται οι 
σπουδές και η απόκτηση δεξιοτήτων 
προσαρμοσμένων στον κάθε τομέα.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Στις 10 Οκτωβρίου 2007 η Επιτροπή 
παρουσίασε το όραμά της για μια 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το «Γαλάζιο 
Βιβλίο»27. Το όραμα αυτό αναγνωρίζει ότι 
όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης 
είναι αλληλοσυνδεόμενα και ότι θα πρέπει 
να αναπτυχθούν κοινές πολιτικές που 
σχετίζονται με τη θάλασσα εάν θέλουμε να 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

(6) Η παρούσα οδηγία είναι σύμφωνη με 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». 
Επιπλέον, στις 10 Οκτωβρίου 2007, η 
Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για 
μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, το «Γαλάζιο 
Βιβλίο»27. Το όραμα αυτό αναγνωρίζει ότι 
όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους 
ωκεανούς και τις θάλασσες της Ευρώπης 
είναι αλληλοσυνδεόμενα και ότι θα πρέπει 
να αναπτυχθούν κοινές πολιτικές που 
σχετίζονται με τη θάλασσα εάν θέλουμε να 
επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

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

27 COM (2007) 575 τελικό της 10ης 
Οκτωβρίου 2007.

Τροπολογία 10

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 

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

θάλασσα για τους ευρωπαίους πολίτες και 
τη σημασία της βελτίωσης των συνθηκών 
εργασίας στα πλοία, μεταξύ άλλων μέσω 
επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση, 
την κατάρτιση, την υγεία και την 
ασφάλεια. Η παρούσα οδηγία λαμβάνει 
υπόψη και τα δύο αυτά θέματα.

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

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

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και με 
την ατζέντα της Επιτροπής για νέες 
δεξιότητες και θέσεις εργασίας: 
ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη 
απασχόληση. Θα πρέπει, ωστόσο, να 
ληφθεί υπόψη ότι η εργασία στη θάλασσα 
δεν αποτελεί ελκυστική πρόταση για τους 
νέους. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα 
πρέπει να καταρτίσει ένα πρόγραμμα 
δράσης που θα περιλαμβάνει κίνητρα τα 
οποία θα τους ενθαρρύνουν να εισέλθουν 
στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Μολονότι η επέκταση της 
εφαρμογής των εν λόγω οδηγιών στους 
ναυτικούς αντιπροσωπεύει θετική 
πρόοδο, αποτελεί, ωστόσο, ένα πρώτο 
στάδιο, καθώς παραμένει αναγκαία η 
μεταφορά στο δίκαιο της Ένωσης της 
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σύμβασης STCW-F και της σύμβασης 
αριθ. 188 της ΔΟΕ σχετικά με την 
εργασία στον τομέα της αλιείας, όπως 
συνέβη και με τα άτομα που εργάζονται 
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να προκαλέσει αύξηση του 
γραφειοκρατικού φόρτου των ΜΜΕ και 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων του 
τομέα.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η Επιτροπή θα πρέπει επειγόντως 
να επανέλθει στην πρόταση οδηγίας για 
τις συνθήκες εργασίας των ναυτικών που 
αποσύρθηκε το 2004, προκειμένου να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάσταση που επικρατεί στον τομέα 
αυτό. Τα διάφορα δίκαια για τη σημαία 
του πλοίου οδηγούν σε κοινωνικό 
ντάμπινγκ και ανταγωνισμό μεταξύ των 
εργαζομένων, ζητήματα τα οποία δεν 
μπορούν να επιλυθούν νομικά με την 
οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
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Οδηγία 2009/38/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προστίθεται 
το ακόλουθο στοιχείο:

«δα) Όσον αφορά τους ναυτικούς που 
είναι μέλη ευρωπαϊκών επιτροπών 
επιχείρησης ή ειδικών ομάδων 
διαπραγμάτευσης, η συμφωνία θα 
λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που 
προκύπτουν από τις συχνές απουσίες τους 
στη θάλασσα ή σε λιμένες σε χώρα άλλη 
από αυτή στην οποία η επιχείρηση έχει 
την έδρα της.».

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1α (νέο)
Οδηγία 2002/14/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι με 
τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
υπάρχει δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών στα μέλη του πληρώματος 
ή διενέργειας διαβουλεύσεων εξ 
αποστάσεως .».

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 98/59/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«4α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τυχόν 
διατάξεις στην εθνική νομοθεσία ή στις 
συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά 
ομαδικές απολύσεις μελών των 
πληρωμάτων, υπό τον όρο ότι εγγυώνται 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας 
με την παρούσα οδηγία.».

Τροπολογία 18

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 δύο έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων.
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