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ADENDA AO RELATÓRIO 
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n.º prop. Com.: 
n.º doc. ant.: 

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

Assunto: Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às 
responsabilidades do Estado de bandeira na imposição do cumprimento da Diretiva 
2009/13/CE do Conselho, que aplica o Acordo celebrado pela Associação de 
Armadores da Comunidade Europeia (ECSA) e pela Federação Europeia dos 
Trabalhadores dos Transportes (ETF) relativo à Convenção do Trabalho Marítimo, 
2006, e que altera a Diretiva 1999/63/CE 
-Orientação geral 

 
 
Junto se envia, à atenção das delegações, uma declaração da Eslovénia para a ata do Conselho sobre a 
proposta em epígrafe. 
 

_______________ 
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ANEXO 

 

Declaração da República da Eslovénia 

 

"A República da Eslovénia mantém uma reserva geral sobre a proposta, em particular sobre a questão da 

base jurídica escolhida e do mecanismo de implementação.  

 

A República da Eslovénia argumenta que uma vez que a diretiva proposta tem por objetivo implementar, 

ou melhor, complementar a Diretiva 2009/13/CE (adotada com base no artigo 139.º, n.º 2, do Tratado 

CE, atualmente artigo 155.º, n.º 2, do TFUE) que, por seu turno, executa e complementa um acordo entre 

os parceiros sociais que aplicam a MLC de 2006, teria sido mais lógico alterar a Diretiva 2009/13/CE 

com base nessa mesma base jurídica, ou pelo menos alterar a Diretiva 2009/21/CE relativa ao 

cumprimento dos requisitos do Estado de bandeira.  

 

No entender da República da Eslovénia essa aprovação seria mais conforme com os princípios que 

determinam a escolha da base jurídica e de uma melhor regulamentação, simplificação e transparência.  

 

A República da Eslovénia considera que a abordagem adotada na orientação geral não resolve 

adequadamente a questão e que os Estados-Membros irão ter dificuldades ao transporem a diretiva para 

os seus sistemas jurídicos nacionais." 

 
_______________ 


