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Θέμα: Προετοιμασία της συνόδου του Συμβουλίου (Μεταφορές, 
Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια) της 29ης Οκτωβρίου 2012 
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 

 
 
Εισαγωγή 
 

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

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.  
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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 οικείες πράξεις κύρωσης. Ως εκ τούτου, η MLC 2006 θα τεθεί σε ισχύ ως 

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

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 

πλοιοκτήτες που τηρούν υψηλά πρότυπα ποιότητος. Εφαρμόζεται στη διεθνή ναυτιλία και 

καλύπτει θέματα ζωτικής σημασίας όπως τις στοιχειώδεις 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. Το 2008, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την MLC 

2006. To 2009, το Συμβούλιο εξέδωσε οδηγία για την εφαρμογή της συμφωνίας 

(2009/13/ΕΚ). Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν εξουσία να 

συμπεριλάβουν στη συμφωνία τους τις διατάξεις περί επιβολής κυρώσεων της MLC 2006. 

Η προτεινόμενη οδηγία συμπληρώνει την οδηγία 2009/13/ΕΚ συμπεριλαμβάνοντας στη 

σύμβαση εκτελεστικές διατάξεις. Περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση 

της συμμόρφωσης, το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης και το χειρισμό των καταγγελιών και των διορθωτικών μέτρων. 
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Εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε πρόσφατα την εξέταση της πρότασης. Τον Απρίλιο 2012 
διορίσθηκε εισηγήτρια (κα Berès, S&D-ΓΑ) από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, την 
Επιτροπή Απασχόλησης και  Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL). Έγινε μία πρώτη ανταλλαγή 
απόψεων στην επιτροπή EMPL στις 9 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού (TRAN) θα δώσει τη γνώμη της (εισηγητής : κ. Bach, EPP-Λουξεμβούργο).  

 
5. Η ψηφοφορία στην επιτροπή EMPL έχει προγραμματισθεί για τον Ιανουάριο του 2013 και η 

ψηφοφορία της ολομέλειας μπορεί να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 
2013. 

 
Εργασίες στα πλαίσιο των οργάνων και επιτροπών του Συμβουλίου 
 

6. Η εξέταση της πρότασης από την Ομάδα «Θαλάσσιες Μεταφορές» άρχισε τον Απρίλιο του 
2012, υπό τη δανική Προεδρία. Σημειωτέον ότι η πρόταση δεν συνοδευόταν από εκτίμηση 
των επιπτώσεων.  

 
7. Στις 7 Ιουνίου 2012 υπεβλήθη έκθεση προόδου για την πρόταση στο Συμβούλιο ΜΤΕ.1 
 
8. Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου, η Ομάδα «θαλάσσιες μεταφορές» ολοκλήρωσε 

την εξέταση του σχεδίου γενικής προσέγγισης.  
 
9. Στις 12 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων εξέτασε το σχέδιο 

γενικής προσέγγισης και διευθέτησε τα περισσότερα από τα εκκρεμή ζητήματα. 
Παραμένουν ωστόσο ορισμένες επιφυλάξεις.  

                                                 
1  Έγγρ. 9863/12. 
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Εναπομένουσες επιφυλάξεις 

 

10. Η Σλοβενία εξέφρασε γενική επιφύλαξη σχετικά με το σύνολο της πρότασης, ειδικότερα 

λόγω της επιλεγείσας νομικής βάσης. Η Σλοβενία 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. Αυτό θα ήταν πλέον 

σύμφωνο με τις αρχές επιλογής νομικής βάσης και βελτίωσης της νομοθεσίας, απλοποίησης 

και διαφάνειας. 

 

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

 
12. Η Επιτροπή διατηρεί γενική επιφύλαξη. Η επιφύλαξή της αφορά κυρίως δύο θέματα: Πρώτον 

και κύριον, η Επιτροπή επιφυλάσσεται όσον αφορά τον ορισμό των «οικείων τμημάτων της 

MLC 2006» διότι ο ορισμός αυτός δεν παραπέμπει στην MLC 2006» όπως τίθεται σε 

εφαρμογή από την οδηγία 2009/13/EΚ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο ορισμός που 

περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 του σχεδίου γενικής προσέγγισης θα πρέπει να παραπέμπει 

στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και όχι σε διεθνή σύμβαση, ιδίως επειδή η κοινωνική νομοθεσία 

της Ένωσης εξασφαλίζει σε ορισμένες περιπτώσεις υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 

ναυτικών. Δεύτερον, η Επιτροπή δεν συμφωνεί ως προς το κείμενο της αιτιολογικής 

παραγράφου 10α, όπου αναφέρεται ότι η οδηγία 2009/21/EΚ εφαρμόζεται στις Συμβάσεις 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ). Αυτό φαίνεται να συνεπάγεται ότι η οδηγία 

2009/21/EΚ δεν θα εφαρμόζεται στις Συμβάσεις της ΔΟΕ όπως η MLC 2006. Σύμφωνα με 

την Επιτροπή, το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/21/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων 

διαχείρισης εφαρμόζεται σε κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα σε σχέση με το κράτος 

σημαίας, είτε βασίζεται σε συμβάσεις του ΔΝΟ είτε σε άλλες συμβάσεις.  Στο πλαίσιο 

αυτό, η Επιτροπή τονίζει ότι η αιτιολογική παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/21/EΚ 

παραπέμπει ρητώς στην MLC 2006. 
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Συμπέρασμα 

 

13. Καλείται το Συμβούλιο να εξετάσει και να εγκρίνει το σχέδιο γενικής προσέγγισης βάσει του 

κειμένου του παραρτήματος της παρούσας έκθεσης. 

 
 

___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πρόταση 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με ορισμένες αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τη 
σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και την εφαρμογή της 

 
(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, 
 
Μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, 
 
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 
 
Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η δράση της Ένωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, 
στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών επί των πλοίων, της 
ασφάλειας και της προστασίας στην θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης που 
οφείλεται σε ναυτικά ατυχήματα. 

(2) Η Ένωση έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα περισσότερα ατυχήματα στη θάλασσα 
οφείλονται άμεσα στον ανθρώπινο παράγοντα, ιδίως στην κόπωση. 

                                                 
2 EE C 299 της 4.10.2012, σελ. 153. 
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(3) Ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας στη 
θάλασσα είναι η εξάλειψη της ναυτιλίας που δεν ανταποκρίνεται στα σχετικά πρότυπα. 

(4) Στις 23 Φεβρουαρίου 2006 η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εξέδωσε τη σύμβαση ναυτικής 
εργασίας του 2006 (MLC 2006), επιθυμώντας να θεσπίσει μία ενιαία συνεκτική και 
επικαιροποιημένη πράξη, η οποία θα ενσωματώνει και τις θεμελιώδεις αρχές που 
περιλαμβάνονται σε άλλες διεθνείς συμβάσεις εργασίας. 

(4α) Σύμφωνα με το άρθρο VIII της MLC 2006, η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν καταχωρηθεί οι επικυρώσεις τουλάχιστον 30 μελών 
της ΔΟΕ με συνολικό μερίδιο επί της παγκόσμιας ολικής χωρητικότητας πλοίων της 
τάξεως του 33 %. Η εν λόγω προϋπόθεση εκπληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2012, με 
επακόλουθο την έναρξη ισχύος την 20η Αυγούστου 2013. 

(5) Με την απόφαση 2007/431/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 20073, εξουσιοδοτήθηκαν 
τα κράτη μέλη να επικυρώσουν την MLC 2006. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να την 
επικυρώσουν το ταχύτερο δυνατόν.  

(6) Η MLC 2006 καθορίζει ελάχιστα παγκόσμια πρότυπα για να διασφαλίζεται το δικαίωμα 
όλων των ναυτικών σε αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς 
τους και της σημαίας των πλοίων επί των οποίων υπηρετούν, και να καθιερωθούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού. 

(6α) Διάφορα μέρη της MLC 2006 εισάγονται σε χωριστές πράξεις της Ένωσης τόσο όσον 
αφορά το κράτος σημαίας όσο και τις υποχρεώσεις του κράτους λιμένα. Στόχος της 
παρούσας οδηγίας είναι να εφαρμοστούν ορισμένες διατάξεις συμμόρφωσης και 
εφαρμογής που προβλέπονται στον Τίτλο 5 της MLC 2006 για εκείνα τα μέρη της MLC 
2006 για τα οποία δεν έχουν ακόμα θεσπιστεί οι απαιτούμενες διατάξεις συμμόρφωσης και 
εφαρμογής. Τα εν λόγω μέρη ανταποκρίνονται στα στοιχεία που εκτίθενται στο παράρτημα 
της οδηγίας 2009/13/EΚ του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 20094. 

(7) Η οδηγία 2009/13/EΚ εφαρμόζει τη συμφωνία που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις 
Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 («η συμφωνία»). Οι 
διατάξεις της οδηγίας 2009/13/EΚ δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία. 

(8) […] 

                                                 
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). 

4 ΕΕ L 124, 20.5.2009, σ. 30. 
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(9) […] 

(10) Μολονότι η οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009 για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας 5, διέπει τις 
ευθύνες του κράτους σημαίας ενσωματώνοντας το εθελοντικό πρόγραμμα ελέγχων των 
κρατών μελών του ΙΜΟ στην ενωσιακή νομοθεσία 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 να 
ανταποκρίνεται στους διάφορους σκοπούς και διαδικασίες, και η οδηγία 2009/21/EΚ δεν 
θα πρέπει να θιγεί από την παρούσα οδηγία. 

(10α) Οι διατάξεις της οδηγίας 2009/21/ΕΚ εφαρμόζονται για τις συμβάσεις του ΔΝΟ. 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. 

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εκτέλεση των 
υποχρεώσεών τους ως κράτη σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή των οικείων μερών της 
MLC 2006 που ανταποκρίνονται στα στοιχεία που εκτίθενται στο παράρτημα της οδηγίας 
2009/13/EΚ, από τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους. Κατά τη σύσταση αποτελεσματικού 
συστήματος παρακολούθησης των μηχανισμών, περιλαμβανομένων και των 
επιθεωρήσεων, τα κράτη μέλη δύνανται, κατά περίπτωση, να παρέχουν έγκριση στους 
δημόσιους θεσμούς και σε άλλους οργανισμούς κατά την έννοια του κανονισμού 5.1.2 της 
MLC 2006 και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται  από αυτό. 

(12) […] 

(13) 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. 

                                                 
5 ΕΕ L 131, 28.5.2009, σ. 132. 
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(14) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία επιδιώκει τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα 
οικεία μέρη της MLC 2006 και την εφαρμογή τους, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα 
με την MLC 2006. 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1  

Αντικείμενο 
  

Με την παρούσα οδηγία καθορίζονται κανόνες για να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν 
με αποτελεσματικότητα τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή των 
οικείων μερών της MLC 2006. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή των οδηγιών 2009/13/EΚ 
και 2009/21/EΚ. 
 

Άρθρο 2  
Ορισμοί 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύει ο ακόλουθος ορισμός, επιπροσθέτως των οικείων 
ορισμών που περιέχονται στο Παράρτημα της οδηγίας 2009/13/ΕΚ: 
 
«οικεία μέρη της MLC 2006»: τα μέρη της MLC 2006» που αντιστοιχούν στις διατάξεις του 
παραρτήματος της οδηγίας 2009/13/EΚ. 
 
β) […] 
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Άρθρο 3 

Παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
 
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης, 
περιλαμβανομένων και των επιθεωρήσεων προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι συνθήκες των 
ναυτικών επί πλοίων που φέρουν τη σημαία τους πληρούν και συνεχίζουν να πληρούν τις απαιτήσεις 
των οικείων μερών της MLC 2006.  
 
Σε ό,τι αφορά τα πλοία κάτω των 200 κόρων ολικής χωρητικότητας τα οποία δεν εκτελούν διεθνείς 
πλόες, τα κράτη μέλη μπορούν, σε διαβούλευση με τις οικείες οργανώσεις των εφοπλιστών και των 
ναυτικών, να αποφασίσουν την προσαρμογή, όπως εκτίθεται στο άρθρο ΙΙ, παράγραφος 6 της MLC 
2006, των μηχανισμών παρακολούθησης, περιλαμβανομένων και των επιθεωρήσεων, ώστε να 
ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που σχετίζονται με τα πλοία αυτά. 
 

 
Άρθρο 4 

Προσωπικό αρμόδιο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
  

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής 
εφαρμογής των οικείων μερών της MLC 2006 διαθέτει την εκπαίδευση, τα προσόντα, τα 
καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, το καθεστώς και την ανεξαρτησία που είναι αναγκαία ή ευκταία ώστε 
να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τον εν λόγω έλεγχο και να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με 
τα οικεία μέρη της MLC 2006. 
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Άρθρο 5  

Χειρισμός των καταγγελιών και διορθωτικά μέτρα 
  

1. Σε περίπτωση που κράτος μέλος λάβει καταγγελία η οποία κρίνει ότι δεν είναι προφανώς 
αβάσιμη ή συγκεντρώσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πλοίο που φέρει τη σημαία του 
δεν πληροί τις απαιτήσεις των οικείων μερών της MLC 2006 ή ότι υπάρχουν σοβαρές 
ελλείψεις όσον αφορά τα μέτρα εφαρμογής, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα μέτρα 
που απαιτούνται για να διερευνηθεί το θέμα και εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται μέτρα για την 
αποκατάσταση των παραλείψεων που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν. 

 

2. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τις καταγγελίες αντιμετωπίζει ως εμπιστευτική 
την πηγή των παραπόνων ή της καταγγελίας για εικαζόμενο κίνδυνο ή έλλειψη σχετικά με 
τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών ή παράβαση της νομοθεσίας και των 
κανονισμών και δεν ενημερώνει τον πλοιοκτήτη, τον εκπρόσωπο του ή τον αρμόδιο για την 
εκμετάλλευση του πλοίου ότι διεξήχθη επιθεώρηση ως αποτέλεσμα σχετικού παραπόνου ή 
καταγγελίας. 

 
Άρθρο 5α 
Εκθέσεις 

 
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των εκθέσεών της που θα εκπονούνται βάσει του άρθρου 9 της οδηγίας 
2009/21/EΚ, θα περικλείει ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

 
Άρθρο 6 

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. 

  

                                                 
* ΕΕ: Παρεμβάλλεται ημερομηνία: 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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 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. 

 
Άρθρο 7  

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

 

Άρθρο 8  
Αποδέκτες 

 
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 


