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Subiect: Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
responsabilitățile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării 
Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat 
între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația 
Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 
privind munca din domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE 
- Abordare generală 

 
 

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor o declarație din partea Sloveniei referitoare la propunerea 

menționată în subiect, care urmează să fie consemnată în procesul-verbal al Consiliului. 

 

_______________ 

 

 



 

 
14790/12 ADD 2  rm/DMG/cg 2 
ANEXĂ DG E 2A   RO 

ANEXĂ 

 

Declarația Republicii Slovenia 

 

„Republica Slovenia menține o rezervă generală cu privire la propunere, în special în ceea ce 

privește aspectul temeiului juridic ales și mecanismul de punere în aplicare.  

 

Republica Slovenia susține că, de vreme ce directiva propusă vizează punerea în aplicare sau mai 

bine spus completarea Directivei 2009/13/CE [adoptată în temeiul articolului 139 alineatul (2) din 

Tratatul CE, acum articolul 155 alineatul (2) din TFUE], care la rândul său aplică și completează un 

acord între partenerii sociali care pun în aplicare MLC 2006, ar fi fost mai logic să fie modificată 

Directiva 2009/13/CE pe același temei juridic, sau cel puțin să fie modificată Directiva 2009/21/CE 

privind respectarea obligațiilor statelor de pavilion.  

 

În opinia Republicii Slovenia, o astfel de abordare ar prezenta un nivel sporit de conformitate cu 

principiile pe care se fondează alegerea temeiului juridic, precum și cu principiile unei mai bune 

legiferări, al simplificării și al transparenței.  

 

În opinia Republicii Slovenia, abordarea adoptată în cadrul abordării generale nu rezolvă chestiunea 

într-un mod corespunzător și statele membre se vor confrunta cu dificultăți în momentul 

transpunerii directivei în propriile lor sisteme juridice.” 

 

_______________ 

 


