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Εισαγωγή 

 

1. Στις 23 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή διαβίβασε την ανωτέρω πρόταση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  



 
13904/12  ΑΔ/ρα 2 
 DG E 2 A  EL 

Περιεχόμενο της πρότασης 

 

2. Η Σύμβαση ναυτικής εργασίας (MLC 2006) εγκρίθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας 

(ΔΟΕ) στις 23 Φεβρουαρίου 2006. Στις 20 Αυγούστου 2012, 30 κράτη μέλη της ΔΟΕ με 

συνολικό μερίδιο  τουλάχιστον 33% επί της παγκόσμιας ολικής χωρητικότητας πλοίων 

κατέθεσαν τις πράξεις κύρωσής τους. Ως εκ τούτου, η MLC 2006 θα τεθεί σε ισχύ ως 

δεσμευτική πράξη διεθνούς δικαίου στις 20 Αυγούστου 2013. Η MLC 2006 παρέχει 

λεπτομερή δικαιώματα και προστασία στην εργασία για όλους τους ναυτικούς ανεξάρτητα 

από την εθνικότητά τους και τη σημαία του πλοίου. Αποσκοπεί στην επίτευξη αξιοπρεπών 

συνθηκών εργασίας για τους ναυτικούς, καθώς και στην εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού 

για τους ποιοτικούς πλοιοκτήτες. Εφαρμόζεται στη διεθνή ναυτιλία και καλύπτει θέματα 

ζωτικής σημασίας όπως τις ελάχιστες απαιτήσεις ναυτικής εργασίας επί των πλοίων (τίτλος Ι 

της MLC 2006), τις συνθήκες απασχόλησης (τίτλος ΙΙ), τους χώρους ενδιαίτησης, τις 

εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, τη σίτιση και την τροφοδοσία (τίτλος ΙΙΙ), την προστασία της 

υγείας, την υγειονομική περίθαλψη, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση και προστασία 

(τίτλος IV) και την συμμόρφωση και εφαρμογή (τίτλος V).  

  

3. Σκοπός της ανωτέρω πρότασης είναι να ευθυγραμμιστεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τους κανόνες εφαρμογής και συμμόρφωσης που προβλέπονται από τον Τίτλο V 

της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να ενσωματωθούν στη 

νομοθεσία της ΕΕ κανόνες σχετικά με τις αρμοδιότητες των κρατών λιμένα.  

 

4. Η πρόταση τροποποιεί την οδηγία 2009/16/ΕΚ, μεταξύ άλλων ενσωματώνοντας τις 

απαιτήσεις που θεσπίστηκαν με την MLC 2006, συγκεκριμένα: 

 

• να συμπεριληφθεί το πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας και η δήλωση συμμόρφωσης με τις 

συνθήκες ναυτικής εργασίας στα έγγραφα που πρέπει να ελέγχουν οι επιθεωρητές ελέγχου 

του κράτους λιμένα,  

• να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των επιθεωρήσεων σε νέα στοιχεία (π.χ. στην ύπαρξη 

επαρκούς σύμβασης εργασίας υπογεγραμμένης και από τα δύο μέρη για κάθε ναυτικό η 

οποία να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ρήτρες), και 

• να επεκταθεί το πεδίο που καλύπτουν οι έρευνες σε περίπτωση καταγγελίας και να 

προβλεφθούν επαρκείς διαδικασίες. 
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 Επιπλέον, η πρόταση τροποποιεί τις διατάξεις περί «επιτροπολογίας» της οδηγίας 

2009/16/ΕΚ προκειμένου να προσαρμοσθούν στη Συνθήκη της Λισσαβώνας.  

 

Εργασίες εντός των οργάνων και επιτροπών του Συμβουλίου 

 

5. Η εξέταση της πρότασης από την Ομάδα «Θαλάσσιες Μεταφορές» άρχισε τον Απρίλιο του 

2012, υπό τη δανική Προεδρία. Σημειωτέον ότι η πρόταση δε συνοδευόταν από εκτίμηση των 

επιπτώσεων.  

 

6. Υποβλήθηκε έκθεση προόδου για την πρόταση στο Συμβούλιο ΜΤΕ στις 7 Ιουνίου 20121. 

 

7. Η Προεδρία μπόρεσε να βρει λύσεις για όλες τις ανησυχίες που εκφράσθηκαν στην εν λόγω 

έκθεση προόδου, ειδικότερα όσον αφορά το εάν ο έλεγχος από το κράτος λιμένα μπορεί να 

πραγματοποιείται έγκυρα από κράτη μέλη που δεν έχουν εγκρίνει μία ή περισσότερες από τις 

συμβάσεις που αναφέρονται στην οδηγία 2009/16 όπως τροποποιήθηκε (αιτιολογικές 

παράγραφοι 2α και 2β) και την αποκαλούμενη «ρήτρα μη υποβάθμισης των προτύπων», η 

οποία αποτελεί υπόμνηση προς τα κράτη μέλη ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να αποτελεί βάση 

που να δικαιολογεί για τα κράτη μέλη υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των 

εργαζόμενων δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης (βλέπε αιτιολογικές παραγράφους 4α 

και 4β). 

 

Εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε πρόσφατα την εξέταση της πρότασης. Τον Απρίλιο 2012 

διορίσθηκε εισηγητής (κ. Simpson, S&D-ΗΒ) από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, 

την Επιτροπή μεταφορών και τουρισμού (TRAN). Η πρώτη ανταλλαγή απόψεων της 

επιτροπής TRAN έχει προγραμματισθεί για τον Οκτώβριο 2012. 

 

9. Η ψηφοφορία στην επιτροπή TRAN έχει προγραμματισθεί για το Νοέμβριο 2012 και η 

ψηφοφορία της ολομέλειας μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο 

2013. 

                                                 
1 Έγγρ. 9863/12. 
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Εναπομένουσες επιφυλάξεις 

 

10. Η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρούν επιφύλαξη κοινοβουλευτικής εξέτασης. 

 

11. Η Επιτροπή διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις εκτελεστικές διατάξεις και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, καθώς και τη διαγραφή της πρότασής της να τροποποιηθεί το σημείο 

ΙΙ 2Β του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο τα πλοία με 

σημαία κρατών που δεν έχουν κυρώσει ένα σύνολο συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης της 

MLC 2006) θα υφίστανται περισσότερες επιθεωρήσεις. 

 

Συμπέρασμα 

 

12. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων  / το Συμβούλιο καλούνται να εξετάσουν το 

κείμενο του Παραρτήματος της παρούσας έκθεσης ούτως ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν 

σε γενική προσέγγιση επί του κειμένου κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις 29 Οκτωβρίου 

2012.  

_______________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πρόταση 

 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων 

από το κράτος λιμένα 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  

 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 100 

παράγραφος 2, 

 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

 

Κατόπιν διαβιβάσεως του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2, 

 

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

                                                 
2 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
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(1) Στις 23 Φεβρουαρίου 2006 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εξέδωσε τη Σύμβαση ναυτικής 

εργασίας του 2006 (MLC 2006), επιθυμώντας να θεσπίσει μία ενιαία συνεκτική πράξη, η 

οποία να ενσωματώνει κατά το δυνατόν όλα τα επικαιροποιημένα πρότυπα των εν ισχύ 

διεθνών συμβάσεων και συστάσεων ναυτικής εργασίας, καθώς και τις θεμελιώδεις αρχές που 

περιλαμβάνονται σε άλλες διεθνείς συμβάσεις εργασίας. 
 

(2) Με την απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007 3, εξουσιοδοτήθηκαν 

τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την MLC 2006. Τα κράτη μέλη πρέπει να την επικυρώσουν 

το ταχύτερο δυνατόν. 

 

(2α) Τα κράτη μέλη, όταν εκτελούν επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους λιμένα σύμφωνα με την 

οδηγία 2009/16/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την τροποποιούσα  οδηγία, σχετικά με τις 

διατάξεις των Συμβάσεων που δεν έχουν ακόμη κυρώσει και οι οποίες ορίζουν ότι όλα τα 

πλοία υπόκεινται σε έλεγχο από δεόντως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους όταν βρίσκονται σε 

λιμάνι άλλης συμβαλλόμενης κυβέρνησης ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους, θα πρέπει να 

καταβάλουν κάθε προσπάθεια να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και τις ισχύουσες 

πρακτικές στα πλαίσια των Συμβάσεων και θα πρέπει συνεπώς να μην υποβάλλουν εκθέσεις 

σχετικά με τον έλεγχο του κράτους λιμένα στον ΔΝΟ και/ή τη ΔΟΕ. Τα κράτη  μέλη που δεν 

έχουν ακόμη κυρώσει διεθνή σύμβαση καλυπτόμενη από την οδηγία 2009/16/ΕΚ κατά την 

ημερομηνία θέσης της σε ισχύ, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να οι 

επικρατούσες συνθήκες επί των πλοίων τους να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

 

(2β) Προκειμένου να διασφαλισθεί εναρμονισμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των διεθνών προτύπων από τα κράτη μέλη όταν επιτελούν επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους 

σημαίας και λιμένα και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ διεθνούς και ευρωπαϊκού 

δικαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει προσπαθήσουν να έχουν επικυρώσει τις Συμβάσεις μέχρι 

την ημερομηνία που θα τεθούν διεθνώς σε ισχύ, τουλάχιστον δε τα μέρη τους που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητα της Ένωσης. 

 

(3) Η MLC 2006 καθορίζει τα πρότυπα ναυτικής εργασίας για όλους τους ναυτικούς, ανεξάρτητα 

από την εθνικότητά τους και από τη σημαία των πλοίων στα οποία εργάζονται. 

                                                 
3 Απόφαση 2007/431/ΕΚ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το 

συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (OJ L 161, 22.6.2007, σ. 63). 
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(3α) Είναι σκόπιμο, στην οδηγία 2009/16/ΕΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, αντί 

να δοθούν ορισμοί για τους όρους «ναυτικός» και «πλήρωμα», να κατανοηθεί η σημασία 

τους σε κάθε περίπτωση με τον τρόπο που ορίζονται ή γίνονται κατανοητοί στις συναφείς 

διεθνείς συμβάσεις. Καθ΄όσον αφορά την οδηγία 2009/16/ΕΚ, όπως τροποποιείται από την 

παρούσα οδηγία, σχετικά με την εφαρμογή της MLC 2006, ο όρος «πλήρωμα» θα πρέπει να 

νοείται ότι αναφέρεται στον «ναυτικό» όπως ορίζεται στη MLC 2006. 

 

(3β) Καθ΄όσον αφορά την παρούσα οδηγία σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της MLC 

2006, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων για τα οποία δεν ισχύει ο Διεθνής κώδικας 

ασφαλούς διαχείρισης (ISM), οι αναφορές στην οδηγία 2009/16/ΕΚ, όπως τροποποιείται από 

την παρούσα οδηγία, στην «εταιρεία» θα πρέπει να νοούνται ω αναφερόμενες στον 

«πλοιοκτήτη» όπως ορίζεται από τη σχετική διάταξη της MLC 2006, δεδομένου ότι ο 

ορισμός της τελευταίας αρμόζει καλύτερα στις ειδικές ανάγκες της MLC 2006. 

 

(4) Σημαντικό μέρος των προτύπων της MLC 2006 εφαρμόζονται στο δίκαιο της Ένωσης μέσω 

της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 20094, και της οδηγίας 

1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999 5. Τα πρότυπα της MLC 2006 που 

καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/13/ΕΚ ή/και της οδηγίας 1999/63/ΕΚ 

πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη βάσει των οδηγιών αυτών. 

 

(4α) Ως γενική αρχή, η εφαρμογή και/ή ερμηνεία της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να  αποτελεί βάση που να δικαιολογεί για τα κράτη μέλη υποβάθμιση του γενικού 

επιπέδου προστασίας των εργαζομένων  που εργάζονται σε πλοία που φέρουν τη σημαία 

κράτους μέλους σύμφωνα με την  ισχύουσα κοινωνική νομοθεσία της Ένωσης.  

                                                 
4 Οδηγία 2009/13/ΕΚ 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 τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 
(OJ L 124, 20.5.2009, σ. 30). 

5 Οδηγία 1999/63/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των 
ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η 
ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) (OJ L 
167, 2.7.1999, σ. 33). 
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(4β) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους λιμένα αντιληφθεί παραβίαση ή μη τήρηση  

της νομοθεσίας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της εργασιακής 

νομοθεσίας της Ένωσης, σε σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, θα πρέπει, 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την πρακτική, να ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια αρχή, 

συμπεριλαμβανομένης εφόσον απαραίτητο της οικείας εθνικής αρχής εργασίας, η οποία στη 

συνέχεια θα πρέπει να ειδοποιεί τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές του κράτους 

σημαίας. 

 

(5) Η MLC 2006 περιλαμβάνει διατάξεις εφαρμογής στις οποίες καθορίζονται οι αρμοδιότητες 

των κρατών που ασκούν υποχρεώσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα. Για να μην θιγεί η 

ασφάλεια και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, πρέπει να επιτραπεί στα 

κράτη μέλη να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της MLC 2006 όλων των πλοίων 

που καταπλέουν στους λιμένες τους, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι 

νηολογημένα. 

 

(6) Ο έλεγχος από το κράτος λιμένα διέπεται από την οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 6, η οποία πρέπει να 

συμπεριλάβει την MLC 2006 στις συμβάσεις των οποίων η εφαρμογή επαληθεύεται από τις 

αρχές των κρατών μελών στους λιμένες της Ένωσης.  

 

(6α) Τα κράτη μέλη, κατά τη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων ελέγχου του κράτους λιμένα σύμφωνα 

με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις της MLC 2006 βάσει των οποίων τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να αποδέχονται το πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας και τη δήλωση συμμόρφωσης 

ναυτικής εργασίας ως prima facie  απόδειξη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις αυτής της 

Σύμβασης.  

 

(7) Οι κανόνες της Ένωσης πρέπει επίσης να αντιστοιχούν στις διαδικασίες που θεσπίζονται στην 

MLC 2006 όσον αφορά τον χειρισμό των καταγγελιών που υποβάλλονται στο λιμάνι σχετικά 

με τα θέματα που πραγματεύεται η MLC 2006.  

                                                 
6 ΕΕ L 131, 28.5.2009, σ. 57. 
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(8) Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της, η οδηγία 

2009/16/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή. Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την 

χρήση εναρμονισμένου ηλεκτρονικού μορφότυπου υποβολής και παρακολούθησης των 

καταγγελιών που σχετίζονται με την MLC 2006 από τις αρχές του κράτους λιμένα, καθώς και 

για την θέσπιση κριτηρίων όσον αφορά την κατηγορία κινδύνου του πλοίου βάσει του 

άρθρου 10 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ. Πρόκειται για εξαιρετικά τεχνική διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθείται στο πλαίσιο των αρχών και των κριτηρίων που καθιερώθηκαν με την εν 

λόγω οδηγία. Οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους 

τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή 7. 

 
(8α) Κατά την κατάρτιση των εκτελεστικών κανόνων, η Επιτροπή θα πρέπει ειδικότερα να λάβει 

υπόψη την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία από το σύστημα επιθεωρήσεων στην Ένωση 

και να εμπνευσθεί από την εμπειρογνωμοσύνη  του Μνημονίου συνεννόησης του Παρισιού 

για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 26 

Ιανουαρίου 1982, στην ενημερωμένη του μορφή («ΜΣ των Παρισίων»).  

 
(8β) Οι εκτελεστικοί κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών 

του ΜΣ των Παρισίων, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την άσκηση της επαγγελματικής 

κρίσης των επιθεωρητών της αρμόδιας αρχής και την ελαστικότητα που προβλέπονται στα 

σχετικά άρθρα της οδηγίας 2009/16/ΕΚ. 

 
(8βα) Όταν γίνεται αναφορά στις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΜΣ των Παρισίων, 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι αυτές εκπονούνται και εγκρίνονται για να διασφαλίζεται η 

συνέπεια και να καθοδηγούνται οι επιθεωρήσεις ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή 

σύγκλιση. 

 
(8γ) Η βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο 24 θα πρέπει να προσαρμοσθεί και να 

αναπτυχθεί σε συνάρτηση με την οδηγία 2009/16/ΕΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα 

οδηγία, και/ή  οι αλλαγές να εγκριθούν εντός του πλαισίου του ΜΣ των Παρισίων. 

 

                                                 
7 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13. 



 
13904/12  ΑΔ/ρα 10 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG E 2 A  EL 

(9) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για την έκδοση πράξεων δυνάμει του άρθρου 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις τροποποιήσεις του 

παραρτήματος VI της οδηγίας 2009/16/ΕΚ που περιέχει κατάλογο των οδηγιών 

(«Instructions») που έχει θεσπίσει το ΜΣ των Παρισίων, με στόχο να είναι δυνατή η 

εφαρμογή και η επιβολή των διαδικασιών στο έδαφος των κρατών μελών, με βάση όσα έχουν 

συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο και σε συμφωνία με τις οικείες συμβάσεις. Η δυνατότητα της 

Επιτροπής να επικαιροποιεί ταχέως τις εν λόγω διαδικασίες θα συμβάλει στην δημιουργία 

ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την ναυτιλία παγκοσμίως. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 

διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 

προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και κατάρτιση των 

κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

 

(10) […] 

 

(11) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης, να 

επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση  μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 

αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα 

με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία 

δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των εν λόγω στόχων.  

 

(12) Συνεπώς, η οδηγία 2009/16/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, 

 

(13) Η παρούσα οδηγία πρέπει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με την MLC 2006.  

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 
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Άρθρο 1  

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2009/16/ΕΚ  

 

Η οδηγία 2009/16/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

 

(1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

 

(-α) Στο σημείο 1 το στοιχείο ζ) απαλείφεται, 

 

(α) στο σημείο 1 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

«(θ) Σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 ((MLC 2006)· 

 

(ι) Διεθνής σύμβαση του 2001 για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού 

των πλοίων (AFS 2001)· 

 

(ια) Διεθνής σύμβαση του 2001 περί αστικής ευθύνης για τις ζημίες που προκαλούνται από τη 

ρύπανση πετρελαίου κίνησης (σύμβαση «ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης», 2001). 

 

(β) […] 

 

(γ) […]  

 

(δ) […]  

 

(ε) Προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 

 

«23. «πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας»: το πιστοποιητικό που αναφέρεται στον 

κανονισμό 5.1.3 της MLC 2006. 

24. «δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας»: η δήλωση που αναφέρεται 

στον κανονισμό 5.1.3 της MLC 2006.». 
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(στ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

«Όλες οι αναφορές στις συμβάσεις, διεθνείς κώδικες και αποφάσεις στις οποίες αναφέρεται η 

παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, 

θεωρούνται αναφορές στις επικαιροποιημένες εκδόσεις των εν λόγω συμβάσεων, διεθνών 

κωδίκων και αποφάσεων».  

 

(2) Στο άρθρο 3, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

 

5. […] 

 

(3) Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 

«4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει λεπτομερή μέτρα για να εξασφαλίζονται ομοιόμορφες 

συνθήκες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 

παράγραφος 3.» 

 

(4) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 

«3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει λεπτομερή μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου, και συγκεκριμένα:  

 

α) τα κριτήρια του κράτους σημαίας· 

 

β) τα κριτήρια των επιδόσεων της εταιρείας. 

 

Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.» 
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(5) Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

 

«4. Το πεδίο εφαρμογής της εκτεταμένης επιθεώρησης, περιλαμβανομένων των 

καλυπτόμενων πεδίων κινδύνου, καθορίζεται στο παράρτημα VII. Η Επιτροπή μπορεί να 

θεσπίζει λεπτομερή μέτρα για να εξασφαλίσει ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του 

Παραρτήματος VII. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.». 

 

(6) Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 

«4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει λεπτομερή μέτρα για να εξασφαλίσει ομοιόμορφες 

συνθήκες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Οι 

σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.». 

 

(7) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο: 

 

«Άρθρο 18α  

Διαδικασίες της MLC 2006 για το χειρισμό των καταγγελιών που υποβάλλονται στο λιμένα 

 

1. Ναυτικός που ισχυρίζεται ότι έχουν παραβιαστεί οι απαιτήσεις της MLC 2006 

(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών) μπορεί να υποβάλει καταγγελία σε 

επιθεωρητή στον λιμένα στον οποίον έχει καταπλεύσει το πλοίο του. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ο επιθεωρητής διενεργεί αρχική έρευνα. 

 

2. Όπου ενδείκνυται, αναλόγως της φύσεως της καταγγελίας, στην αρχική  έρευνα θα εξετάζεται 

εάν τηρήθηκαν οι διαδικασίες καταγγελίας επί του πλοίου σύμφωνα με τον κανονισμό 5.1.5 

της MLC 2006. Ο επιθεωρητής δύναται επίσης να διενεργεί λεπτομερέστερη επιθεώρηση 

σύμφωνα με το άρθρο 13. 

 

3. Ο επιθεωρητής, όταν είναι σκόπιμο, επιδιώκει να διευθετηθεί η καταγγελία επί του πλοίου. 
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4. Σε περίπτωση που κατά την έρευνα ή την επιθεώρηση εντοπιστεί μη συμμόρφωση που 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 

 

5. Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 και καταγγελία ναυτικού που 

σχετίζεται με θέματα που καλύπτει η MLC 2006 δεν έχει επιλυθεί επί του πλοίου, ο 

επιθεωρητής ενημερώνει αμέσως σχετικά το κράτος σημαίας, ζητώντας από το εν λόγω 

κράτος να υποβάλει, εντός προκαθορισμένης προθεσμίας, γνωμοδότηση και σχέδιο 

διορθωτικών μέτρων.  Έκθεση των επιθεωρήσεων διαβιβάζεται με ηλεκτρονικά μέσα στην 

βάση δεδομένων των επιθεωρήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 24. 

 

6. Εάν μια καταγγελία δεν έχει διευθετηθεί κατόπιν ενεργειών σύμφωνα με την παράγραφο 5, το 

κράτος λιμένα διαβιβάζει αντίγραφο της έκθεσης του επιθεωρητή στο Γενικό Διευθυντή του 

Διεθνούς Γραφείου Εργασίας.  Η έκθεση συνοδεύεται από τυχόν απάντηση που έχει ληφθεί 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας από την αρμόδια αρχή του κράτους σημαίας. 

Ενημερώνονται με τον ίδιο τρόπο οι αρμόδιες οργανώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών στο 

κράτος λιμένα. Εξάλλου, στατιστικές και πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες που 

επιλύθηκαν υποβάλλονται τακτικά από το κράτος λιμένα στο Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς 

Γραφείου Εργασίας.  

 

Αυτά τα στοιχεία υποβάλλονται, ώστε, βάσει δράσης που θεωρείται ενδεχομένως 

ενδεδειγμένη και σκόπιμη, να τηρείται αρχείο με πληροφορίες αυτού του είδους και να 

τίθεται υπόψη των μερών, μεταξύ άλλων των οργανώσεων πλοιοκτητών και ναυτικών, που 

ενδεχομένως ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν σχετικές διαδικασίες προσφυγής. 

 

7. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί το απόρρητο των καταγγελιών των 

ναυτικών.  
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8. Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου, η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να καθορίσει εναρμονισμένο ηλεκτρονικό μορφότυπο και 

διαδικασία για την αναφορά των επακόλουθων μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη. Οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 31 παράγραφος 3. 

 

9. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 18.» 

 

(8) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής: 

 

(α) Προστίθεται η εξής παράγραφος: 

 

 «2α. Εάν οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου συνιστούν σαφή κίνδυνο για 

την ασφάλεια, την υγεία ή την προστασία των ναυτικών ή υπάρχουν ελλείψεις που συνιστούν 

σοβαρή ή επανειλημμένη παραβίαση των απαιτήσεων της MLC 2006 

(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών), η αρμόδια αρχή του κράτους στο 

οποίο επιθεωρείται το πλοίο φροντίζει να του επιβληθεί κράτηση ή να παύσει η λειτουργία 

στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκαν οι ελλείψεις.  

 
 Η εντολή κράτησης ή η παύση λειτουργίας δεν αίρεται μέχρι να εξαλειφθούν οι ελλείψεις ή η 

αρμόδια αρχή αποδεχθεί σχέδιο δράσης για τη διόρθωση των εν λόγω ελλείψεων και 

εκτιμήσει ότι το σχέδιο θα εκτελεσθεί ταχέως. Ο επιθεωρητής μπορεί να διαβουλευθεί με το 

κράτος σημαίας πριν αποδεχθεί το σχέδιο δράσης.». 
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(β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
 
«6. Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου, η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμέσως, γραπτώς και 
συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση επιθεώρησης, τις αρχές του κράτους σημαίας ή, εάν αυτό 
δεν είναι εφικτό, τον πρόξενο ή, εν απουσία του, τον πλησιέστερο διπλωματικό αντιπρόσωπο 
του κράτους αυτού, για όλες τις περιστάσεις οι οποίες κατέστησαν αναγκαία αυτή την 
επέμβαση. Επιπλέον, απευθύνεται κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται, στους οριζόμενους 
επιθεωρητές ή στους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την έκδοση των 
πιστοποιητικών κλάσης ή των υποχρεωτικών πιστοποιητικών σύμφωνα με τις συμβάσεις. 
Επιπλέον, εάν ένα πλοίο δεν επιτρέπεται να αποπλεύσει λόγω σοβαρών ή επανειλημμένων 
παραβιάσεων των απαιτήσεων της MLC 2006 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των 
ναυτικών), ή διότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου συνιστούν σαφή 
κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή την προστασία των ναυτικών, η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει αμέσως το κράτος σημαίας σχετικά και καλεί εκπρόσωπο του κράτους σημαίας 
να είναι παρών, στο μέτρο του δυνατού, καλώντας το κράτος σημαίας να απαντήσει εντός 
συγκεκριμένης προθεσμίας. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει επίσης αμέσως τις αρμόδιες 
οργανώσεις πλοιοκτητών και ναυτικών στο κράτος λιμένα στο οποίο διεξήχθη η 
επιθεώρηση.». 
 

(9) Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
 

«5. Στην Επιτροπή ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες για την θέσπιση μέτρων για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μεταξύ άλλων σχετικά με εναρμονισμένες διαδικασίες για 
τη γνωστοποίηση των καταφανών ανωμαλιών από τους πλοηγούς και τις λιμενικές αρχές ή 
οργανισμούς καθώς και των ενεργειών με τις οποίες τα κράτη μέλη δίνουν συνέχεια στη 
γνωστοποίηση αυτή. Οι σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.» 
 

(10) Στο άρθρο 27, η δεύτερη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
 

«Στην Επιτροπή ανατίθενται εκτελεστικές αρμοδιότητες για τη θέσπιση των λεπτομερειών 
δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, τα κριτήρια 
ομαδοποίησης των σχετικών δεδομένων και τη συχνότητα των επικαιροποιήσεων. Οι 
σχετικές εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 31 παράγραφος 3.». 
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(11) Προστίθενται τα εξής άρθρα:  

 

«Άρθρο 30α  

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις  

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30β, 

σχετικά με τροποποιήσεις του παραρτήματος VI της παρούσας οδηγίας προκειμένου να προσθέτει 

στον κατάλογο που περιέχει το εν λόγω παράρτημα περαιτέρω οδηγίες («Instructions») σχετικά με 

τον έλεγχο από το κράτος λιμένα που εκδίδει η οργάνωση του ΜΣ του Παρισιού.  

 

Άρθρο 30β 

Άσκηση των αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση 

 

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους 

όρους του παρόντος άρθρου.  

 

2. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 30α  εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 

στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από ….*. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 

την ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη 

λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η ανάθεση των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων 

παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες 

πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. 

 

3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 30α είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που 

προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη της δημοσίευσης της 

απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

βρίσκονται ήδη σε ισχύ.  

                                                 
* ΕΕ: Παρεμβάλλεται ημερομηνία: η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 

τροποποίησης. 
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4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30α τίθεται σε ισχύ 

μόνον εάν δεν έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το 

Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στα εν λόγω όργανα ή εάν, πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 

κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». 

 

(12) Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 

«Άρθρο 31 

Επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία  

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της 

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που συστάθηκε με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η ως άνω αποτελεί 

επιτροπή, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 

2. […] 

 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στις περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η 

Επιτροπή δεν εγκρίνει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 

παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

 

4. […]». 
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(13) Το άρθρο 32 καταργείται. 

 

(13α)  Το άρθρο 33 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

 

«Άρθρο 33 

Κανόνες εφαρμογής 

 

Κατά τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής στους οποίους αναφέρονται τα άρθρα 8 παράγραφος 4, 

10 παράγραφος 3, 14 παράγραφος 4, 15 παράγραφος 4, 18α παράγραφος 8, 23 παράγραφος 5, και 

το άρθρο 27, σύμφωνα με τις διαδικασίες στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 31 παράγραφος 3, η 

Επιτροπή μεριμνά ιδιαιτέρως ώστε να ληφθεί υπόψη στους κανόνες αυτούς η εμπειρογνωμοσύνη 

και η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή του συστήματος επιθεωρήσεων στην Ένωση 

και η εμπειρογνωμοσύνη του ΜΣ του Παρισιού.». 

 

(14) Στο σημείο ΙΙ 2Β του Παραρτήματος Ι,  

 

 (α) το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:  

 

 «- Πλοία τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αναφοράς ή καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης 

καταγγελίας  υποβληθείσας στο λιμένα, από τον πλοίαρχο, μέλος του πληρώματος ή 

οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό έχει έννομο συμφέρον για την ασφαλή λειτουργία του 

πλοίου, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου ή την πρόληψη της ρύπανσης, 

εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος κρίνει ότι η αναφορά ή η καταγγελία είναι προφανώς 

αβάσιμες.». 

 

 (β) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση : 

 

[…] 

 

«- πλοία για τα οποία έχει συμφωνηθεί σχέδιο δράσης για την διόρθωση των ελλείψεων 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19, παρ. (2α), αλλά δεν έχει ελεγχθεί η εφαρμογή 

από επιθεωρητή.». 
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(15) Στο παράρτημα IV, 

 

 (α) Τα σημεία 14, 15 και 16 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

 

 «14. Ιατρικά πιστοποιητικά (βλέπε MLC 2006). 

 

 15. Πίνακας του καθεστώτος εργασίας επί του πλοίου (βλέπε  MLC 2006 και STCW 78/95) 

 

 16. Αρχείο των ωρών εργασίας και των ωρών ανάπαυσης των ναυτικών (βλέπε  MLC 

2006).». 

 

 (β) προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

«45. Πιστοποιητικό ναυτικής εργασίας. 

 

46. Δήλωση συμμόρφωσης με τις συνθήκες ναυτικής εργασίας, μέρη Ι και ΙΙ. 

 

47. Διεθνές πιστοποιητικό υφαλοχρωματισμού 

 

48. Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλης χρηματικής εγγύησης για την κάλυψη της αστικής 

ευθύνης από ζημίες λόγω ρύπανσης από καύσιμα κίνησης.». 

 

(16) Στο παράρτημα V σημείο Α, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 

 

«16. Τα απαιτούμενα βάσει της MLC 2006 έγγραφα δεν έχουν προσκομιστεί, δεν έχουν 

επικαιροποιηθεί ή έχουν επικαιροποιηθεί εσφαλμένα ή τα έγγραφα που προσκομίζονται δεν 

περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της MLC 2006 ή δεν είναι έγκυρα κατ’ 

άλλον τρόπο. 

 

17. Οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της MLC 2006. 
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18. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες  ότι το πλοίο έχει αλλάξει σημαία με σκοπό να αποφευχθεί η 

συμμόρφωση προς την MLC 2006. 

 

19. Υπάρχει καταγγελία ότι οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της MLC 2006.». 

 

(17) Στο παράρτημα Χ, σημείο 3.10., προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 

 

«8. Οι συνθήκες που επικρατούν επί του πλοίου είναι σαφώς επικίνδυνες για την ασφάλεια, 

την υγεία ή την προστασία των ναυτικών. 

 

9. Η μη συμμόρφωση συνιστά σοβαρή ή επανειλημμένη παραβίαση των απαιτήσεων της 

MLC 2006 (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ναυτικών).». 

 

Άρθρο 2  

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις …*. Κοινοποιούν 

αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων.  

 

 Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα ανωτέρω μέτρα, αυτά περιέχουν αναφορά στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος 

αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 

 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού 

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.  

                                                 
* ΕΕ: Παρεμβάλλεται ημερομηνία: 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας τροποποίησης. 
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Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της MLC 2006. 

 

Άρθρο 4 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

 

Βρυξέλλες,  

 

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 


