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CODEC 2348 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
της: Γενικής Γραμματείας  
προς: το Συμβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ.: 
αριθ. προηγ. εγγρ.: 

8241/12 MAR 38 TRANS 106 SOC 242 
14489/12 MAR 118 TRANS 316 SOC 800 CODEC 2282 

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή 
της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου 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 και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ  
-Γενική προσέγγιση 

 
 

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες δήλωση της Σλοβενίας επί της ανωτέρω πρότασης προς 

καταχώριση στα πρακτικά του Συμβουλίου. 

 

_______________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Δήλωση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας  

 

«Η Δημοκρατία της Σλοβενίας διατηρεί γενική επιφύλαξη για την πρόταση, ιδίως σχετικά με το 

ζήτημα της νομικής βάσης που επιλέχθηκε και του μηχανισμού εφαρμογής. 

 

Η Δημοκρατία της Σλοβενίας εκτιμά ότι εφόσον η προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί στην εφαρμογή 

ή μάλλον τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/13/ΕΚ (που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 139, παρ. 2 

της Συνθήκης ΕΚ, το σημερινό άρθρο 155, παρ. 2 της ΣΛΕΕ), η οποία με τη σειρά της εφαρμόζει 

και συμπληρώνει συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για την εφαρμογή της MLC 2006, θα 

ήταν λογικότερο να τροποποιηθεί η οδηγία 2009/13/ΕΚ επί της ιδίας νομικής βάσης, ή τουλάχιστον 

να τροποποιηθεί η οδηγία 2009/21/ΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας. 

 

Κατά την άποψη της Δημοκρατίας της Σλοβενίας η προσέγγιση αυτή θα συμφωνούσε περισσότερο 

με τις αρχές που διέπουν την επιλογή της νομικής βάσης και τη βελτίωση της νομοθεσίας, την 

απλοποίηση και τη διαφάνεια. 

 

Η Δημοκρατία της Σλοβενίας πιστεύει ότι η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στη γενική προσέγγιση 

δεν επιλύει ικανοποιητικά το ζήτημα και ότι τα κράτη μέλη θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη 

μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.» 

 

_______________ 


