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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-438/05 

The International Transport Workers’ Federation και The Finnish Seamen’s Union κατά 

Viking Line ABP και OÜ Viking Line Eesti 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ POIARES 
MADURO, ΟΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Εντούτοις, η συλλογική δράση που έχει ως συνέπεια τη στεγανοποίηση της αγοράς εργασίας µε 
βάση τα εθνικά σύνορα ή εµποδίζει επιχείρηση από το να παράσχει τις υπηρεσίες της σε άλλο 

κράτος µέλος, µετά τη µετεγκατάστασή της, είναι ασυµβίβαστη µε το κοινοτικό δίκαιο 

Η International Transport Workers’ Federation (ITF) είναι οµοσπονδία που αριθµεί ως µέλη 600 
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στον τοµέα των µεταφορών σε 140 χώρες και έχει 
έδρα το Λονδίνο. Μία από τις βασικές πολιτικές της είναι η προσπάθεια καταπολέµησης της 
«σηµαίας ευκαιρίας». Σύµφωνα µε την πολιτική αυτή, για την καταπολέµηση της σηµαίας 
ευκαιρίας, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στη χώρα της πραγµατικής κυριότητας του πλοίου 
έχουν το δικαίωµα να συνάπτουν συµφωνίες σχετικές µε τα πλοία η πραγµατική κυριότητα των 
οποίων βρίσκεται στη χώρα τους, ανεξαρτήτως της σηµαίας του πλοίου. 

Η Viking Line, φινλανδική εταιρία θαλάσσιας µεταφοράς επιβατών, είναι ιδιοκτήτρια του 
Rosella, πλοίου θαλάσσιας µεταφοράς επιβατών υπό φινλανδική σηµαία που εξυπηρετεί τη 
γραµµή Ταλίν Ελσίνκι. Το πλήρωµα του Rosella είναι µέλος της Finnish Seamen’s Union 
(Ένωσης Ναυτικών Φινλανδίας, FSU), η οποία είναι µέλος της ITF. 

 
Τον Οκτώβριο του 2003, η Viking Line ζήτησε να µετανηολογήσει το κινούµενο µε ζηµίες 
Rosella στην Εσθονία, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιεί πλήρωµα από τη χώρα αυτή 
καταβάλλοντας τους χαµηλότερους µισθούς που ισχύουν στην Εσθονία και να µπορεί, κατά 
συνέπεια, να ανταγωνιστεί µε τα άλλα πλοία θαλάσσιας µεταφοράς επιβατών που εξυπηρετούν 
το ίδιο δροµολόγιο. Η πρόταση αυτή ανακοινώθηκε στο πλήρωµα και στην FSU, η οποία 
αντιτάχθηκε στη µετανηολόγηση. Τον Νοέµβριο του 2003, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της 
FSU, η ITF απέστειλε εγκύκλιο σε όλα τα µέλη της όπου ανέφερε ότι η πραγµατική κυριότητα 



του Rosella βρισκόταν στη Φινλανδία και ότι, ως εκ τούτου, η FSU εξακολουθούσε να έχει 
δικαιώµατα διαπραγµάτευσης. Οι οργανώσεις-µέλη της κλήθηκαν να µη διαπραγµατευτούν µε 
τη Viking Line. Η µη συµµόρφωσή τους προς την εγκύκλιο αυτή µπορούσε να επισύρει 
κυρώσεις και να οδηγήσει, ενδεχοµένως, στον αποκλεισµό τους από την ITF. Το ενδεχόµενο 
αυτό απέτρεψε στην πράξη τη Viking Line από το να διαπραγµατευθεί µε εσθονική 
συνδικαλιστική οργάνωση. 

 
Τον ∆εκέµβριο του 2003, κατόπιν απειλών για απεργιακές κινητοποιήσεις εκ µέρους της FSU, η 
Viking Line συµφώνησε να αυξήσει τον αριθµό των µελών του πληρώµατος του Rosella και να 
µην αρχίσει τη διαδικασία µετανηολογήσεως πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2005. Η ITF 
ουδέποτε ανακάλεσε την εγκύκλιο και, για τον λόγο αυτό, η Viking Line η οποία 
εξακολουθούσε να επιθυµεί τη µετανηολόγηση του κινούµενου µε ζηµίες Rosella, προσέφυγε 
ενώπιον των δικαστηρίων της Αγγλίας, όπου εδρεύει η ITF. Η Viking Line ζήτησε να 
υποχρεωθεί, αφενός, η ITF να ανακαλέσει την εγκύκλιο και, αφετέρου, η FSU να µην 
παρακωλύει το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας της Viking Line ως προς τη µετανηολόγηση 
του Rosella. 

  
Το Court of Appeal, ενώπιον του οποίου άσκησαν έφεση η FSU και η ITF, υπέβαλε σειρά 
ερωτηµάτων στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έκδοση προδικαστικής 
αποφάσεως σχετικής µε την εφαρµογή, στην υπό κρίση υπόθεση, των κανόνων της Συνθήκης 
περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως και µε το αν οι ενέργειες της FSU και της ITF συνιστούν 
περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας. 

 
Πρώτον, κατά τον γενικό εισαγγελέα Miguel Poiares Maduro, οι κανόνες της Συνθήκης περί 
ελεύθερης κυκλοφορίας τυγχάνουν πράγµατι εφαρµογής στην υπό κρίση υπόθεση. Τα σχετικά 
µε την κοινωνική πολιτική και τα θεµελιώδη δικαιώµατα δηµόσια συµφέροντα ενδέχεται να 
δικαιολογούν ορισµένους περιορισµούς της ελεύθερης κυκλοφορίας, εφόσον δεν υπερβαίνουν 
το αναγκαίο µέτρο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί έναν από τους 
στόχους της Συνθήκης ΕΚ δεν σηµαίνει ότι τα µέτρα που λαµβάνονται στον τοµέα αυτό 
αποκλείονται αυτοµάτως από το πεδίο εφαρµογής των κανόνων περί ελεύθερης κυκλοφορίας. 

Επιπλέον, ο Miguel Poiares Maduro καταλήγει ότι οι διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας 
πρέπει να έχουν εφαρµογή στις διαφορές µεταξύ δύο ιδιωτών, εφόσον οι επίδικες ενέργειες 
µπορούν πράγµατι να περιορίσουν την άσκηση του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας, 
δηµιουργώντας µάλλον ανυπέρβλητο εµπόδιο. Αυτό συµβαίνει στην υπό κρίση υπόθεση, στην 
οποία το πρακτικό αποτέλεσµα της συντονισµένης δράσεως της FSU και της ITF είναι ότι η εκ 
µέρους της Viking Line άσκηση του δικαιώµατός της ελεύθερης εγκαταστάσεως εξαρτάται από 
τη συναίνεση της FSU. 

 
Όσον αφορά το ζήτηµα αν οι εν λόγω ενέργειες αποτελούν τη χρυσή τοµή µεταξύ του 
δικαιώµατος συλλογικής δράσεως και της ελευθερίας εγκαταστάσεως, ο γενικός εισαγγελέας 
επισηµαίνει ότι η συντονισµένη πολιτική συλλογικής δράσεως συνδικαλιστικών οργανώσεων 
αποτελεί συνήθως νόµιµο µέσο προστασίας των αποδοχών και των όρων εργασίας των 
ναυτικών. Ωστόσο, η συλλογική δράση που έχει ως συνέπεια τη στεγανοποίηση της αγοράς 
εργασίας και εµποδίζει την πρόσληψη ναυτικών ορισµένων κρατών µελών προκειµένου να 
προστατεύσει τις θέσεις εργασίας ναυτικών σε άλλα κράτη µέλη συνιστά βασική παραβίαση της 
αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων στην οποία στηρίζεται η κοινή αγορά. 



 
Σχετικά µε την ανάληψη συλλογικής δράσεως για την άµβλυνση των αρνητικών συνεπειών της 
µετανηολογήσεως του Rosella, ο Miguel Poiares Maduro επισηµαίνει ότι, κατ’ αρχάς, το εθνικό 
δικαστήριο πρέπει να καθορίσει αν η εν λόγω δράση βαίνει πέραν αυτού που θεωρείται νόµιµο, 
βάσει του εσωτερικού δικαίου, λαµβάνοντας υπόψη το κοινοτικό δίκαιο. Συναφώς, το κοινοτικό 
δίκαιο δεν αποκλείει τις συλλογικές δράσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν ως 
αποτέλεσµα τον περιορισµό του δικαιώµατος εγκαταστάσεως µιας επιχειρήσεως που σκοπεύει 
να µετακινηθεί σε άλλο κράτος µέλος, προκειµένου να προστατευθούν οι εργαζόµενοι της 
επιχειρήσεως αυτής. Εντούτοις, η συλλογική δράση που αποβλέπει στο να εµποδίσει επιχείρηση 
εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος από το να παράσχει νοµίµως τις υπηρεσίες της σε άλλο κράτος 
µέλος, µετά τη µετεγκατάστασή της, είναι ασυµβίβαστη µε το κοινοτικό δίκαιο. 

 
Τέλος, ο γενικός εισαγγελέας αναγνωρίζει ότι η FSU, µαζί µε την ITF και τις οργανώσεις που 
είναι µέλη της, µπορούν να αναλαµβάνουν συλλογική δράση για τη βελτίωση των όρων 
εργασίας των ναυτικών στο σύνολο της Κοινότητας. Πάντως, όπως ακριβώς υπάρχουν όρια στη 
δράση αυτή σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν όρια και στο δικαίωµα συλλογικής δράσεως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται σε όλες τις ηµεδαπές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις η υποχρέωση να στηρίξουν τη συλλογική δράση οποιασδήποτε από τις λοιπές 
οργανώσεις-µέλη, µπορεί εύκολα να γίνει κατάχρηση της δράσεως αυτής. Μια τέτοια πολιτική 
θα µπορούσε να προστατεύσει τη συλλογική διαπραγµατευτική εξουσία ορισµένων ηµεδαπών 
οργανώσεων εις βάρος των συµφερόντων άλλων και να στεγανοποιήσει την αγορά εργασίας, 
κατά παράβαση των κανόνων περί ελεύθερης κυκλοφορίας. Αντιθέτως, αν οι λοιπές οργανώσεις 
ήταν ελεύθερες να επιλέξουν αν θα µετάσχουν σε συγκεκριµένη συλλογική δράση, ο κίνδυνος 
αυτός θα µπορούσε να αποφευχθεί. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να καθορίσει αν ισχύει 
κάτι τέτοιο στην παρούσα υπόθεση.  

 
 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του 
γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική λύση 
για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: όλες 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-438/05  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της αναπτύξεως των προτάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από την απαγγελία των προτάσεων διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 
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