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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τις λιµεvικές εγκαταστάσεις παραλαβής απoβλήτωv πλoίου και καταλoίπωv φoρτίoυ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχovτας υπόψη :

τη συvθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας και ιδίως τo άρθρo 80 παράγραφος 2,

τηv πρόταση της Επιτρoπής 1,

τη γvώµη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής Επιτρoπής 2,

τη γvώµη της Επιτρoπής τωv Περιφερειώv 3,

Απoφασίζovτας µε τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 251 της συvθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 271 της 31.8.1998, σ. 79.
2 ΕΕ C 138 της 18.5.1999, σ. 12.
3 ΕΕ C 198 της 14.7.1999, σ. 27.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 1999. (ΕΕ C 150 της

28.5.1999, σ. 432).
Κοινή θέση του Συµβουλίου της               (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της             (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) η κοινοτική πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο

προστασίας· στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης καθώς και

στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"·

(2) ένας σηµαντικός τοµέας της κοινοτικής δράσης στις θαλάσσιες µεταφορές αφορά τον

περιορισµό της ρύπανσης των θαλασσών· ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε τη

συµµόρφωση προς τις διεθνείς συµβάσεις, τους διεθνείς κώδικες και τα διεθνή ψηφίσµατα µε

ταυτόχρονη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, όπως προβλέπεται από τη Σύµβαση των

Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όπως

προβλέπεται στο κοινοτικό δίκαιο·

(3) η Κοινότητα ανησυχεί σοβαρά για τη ρύπανση των θαλασσών και των ακτών των κρατών

µελών που προκαλείται από απορρίψεις αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων και,

ειδικότερα, για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Συµβάσεως για την Αποφυγή Ρυπάνσεως της

Θαλάσσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε µε το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο

του 1978 (καλούµενη στο εξής "σύµβαση Marpol 73/78"), η οποία ρυθµίζει τους τύπους

αποβλήτων που µπορούν να απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον από πλοία και

επιβάλλει στα συµβαλλόµενα κράτη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών

εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιµένες· όλα τα κράτη µέλη έχουν κυρώσει τη σύµβαση

Marpol 73/78·

(4) η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος µπορεί να ενισχυθεί µε τον περιορισµό της

απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου· αυτό µπορεί να

επιτευχθεί µε τη βελτίωση της διαθεσιµότητας και της χρήσης εγκαταστάσεων παραλαβής

και µε τη βελτίωση του καθεστώτος επιβολής· στο ψήφισµά του της 8ης Ιουνίου 1993

σχετικά µε µια κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα1, το Συµβούλιο συµπεριέλαβε

στις προτεραιότητές του την ανάπτυξη της διαθεσιµότητας και της χρήσης εγκαταστάσεων

παραλαβής στο εσωτερικό της Κοινότητας·

                                                
1 ΕΕ C 271 της 7.10.1993, σ. 1.
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(5) η οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995, για την επιβολή, σχετικά µε τη

ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιµένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη

δικαιοδοσία κράτους µέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την

πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος

του κράτους του λιµένα) 1, προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται ο απόπλους πλοίων που συνιστούν

υπερβολική απειλή βλάβης του θαλάσσιου περιβάλλοντος·

(6) η ρύπανση της θάλασσας έχει από τη φύση της διασυνοριακές επιπτώσεις· µε βάση την αρχή

της επικουρικότητας, η δράση σε κοινοτικό επίπεδο είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για

να εξασφαλιστούν κοινά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλοία και τους

λιµένες σε όλη την Κοινότητα·

(7) µε βάση την αρχή της αναλογικότητας, µια οδηγία αποτελεί το πιο ενδεδειγµένο νοµικό µέσο,

δεδοµένου ότι παρέχει ένα πλαίσιο για την ενιαία και υποχρεωτική εφαρµογή των προτύπων

προστασίας του περιβάλλοντος από τα κράτη µέλη, ενώ αφήνει στη διακριτική τους ευχέρεια

να κρίνουν ποια µέσα εφαρµογής αρµόζουν περισσότερο στο εσωτερικό τους σύστηµα·

(8) θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέπεια προς τις υφιστάµενες περιφερειακές συµφωνίες, όπως

η Σύµβαση 1974/1992 για την Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος στην Περιοχή της

Βαλτικής Θαλάσσης·

(9) για να βελτιωθεί η πρόληψη της ρύπανσης και να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού,

οι σχετικές µε το περιβάλλον απαιτήσεις θα πρέπει να έχουν εφαρµογή σε όλα τα πλοία,

ανεξαρτήτως της σηµαίας που φέρουν, και θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις

παραλαβής σε όλους τους λιµένες της Κοινότητας·

                                                
1 ΕΕ L 157 της 7.7.1995, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/42/ΕΚ

(ΕΕ L 184 της 27.6.1998, σ. 40).
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(10) οι επαρκείς λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των
χρηστών, από το µεγαλύτερο εµπορικό πλοίο µέχρι το µικρότερο σκάφος αναψυχής, καθώς
και του περιβάλλοντος, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων
που τις χρησιµοποιούν· η υποχρέωση να εξασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκών λιµενικών
εγκαταστάσεων παραλαβής παρέχει στα κράτη µέλη υψηλό βαθµό ελευθερίας ώστε να
ρυθµίζουν την παραλαβή των αποβλήτων κατά τον πλέον αρµόζοντα τρόπο και τους
επιτρέπει, µεταξύ άλλων, να διαθέτουν σταθερές εγκαταστάσεις παραλαβής ή να ορίζουν
φορείς παροχής υπηρεσιών οι οποίοι θα µεταφέρουν στους λιµένες κινητές µονάδες
παραλαβής αποβλήτων όποτε αυτό απαιτείται· η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται επίσης την
υποχρέωση παροχής όλων των αναγκαίων υπηρεσιών  ή/και άλλων συνοδευτικών ρυθµίσεων
για τη δέουσα και επαρκή χρήση των εγκαταστάσεων αυτών·

(11) η επάρκεια των εγκαταστάσεων µπορεί να βελτιωθεί µε σύγχρονα προγράµµατα παραλαβής
και διακίνησης αποβλήτων, τα οποία εκπονούνται σε συνεννόηση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη·

(12)  η αποτελεσµατικότητα των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής µπορεί να αυξηθεί εάν
απαιτηθεί από τα πλοία να κοινοποιούν τις ανάγκες τους σε εγκαταστάσεις παραλαβής· η
κοινοποίηση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης στοιχεία για τον αποτελεσµατικό
προγραµµατισµό της διαχείρισης των αποβλήτων·  τα απόβλητα των αλιευτικών σκαφών και
των σκαφών αναψυχής µπορούν να διακινούνται από τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
χωρίς προηγούµενη κοινοποίηση·

(13) οι απορρίψεις αποβλήτων πλοίων µπορεί να µειωθούν µε την απαίτηση από όλα τα πλοία να
παραδίδουν τα απόβλητά τους σε λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής πριν από τον απόπλου·
προκειµένου να συµφιλιωθεί η ανάγκη της οµαλής λειτουργίας των θαλάσσιων µεταφορών
µε την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις από την
απαίτηση αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την επαρκή ικανότητα του πλοίου να αποθηκεύσει τα
απόβλητά του, τη δυνατότητα παράδοσης σε άλλο λιµένα, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος
απόρριψης στην θάλασσα και ειδικές απαιτήσεις παράδοσης που έχουν θεσπισθεί σύµφωνα
µε το διεθνές δίκαιο.
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(14) µε βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος των λιµενικών εγκαταστάσεων

παραλαβής, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων πλοίου, θα

πρέπει να καλύπτεται από τα πλοία· χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος, το σύστηµα

των τελών θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων πλοίων στους λιµένες αντί

της απόρριψης στη θάλασσα· τούτο µπορεί να διευκολυνθεί αν οριστεί ότι όλα τα πλοία

συνεισφέρουν στο κόστος της παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων πλοίων ώστε να µειωθεί

το οικονοµικό κίνητρο της απόρριψης στη θάλασσα· µε βάση την αρχή της επικουρικότητας,

τα κράτη µέλη θα πρέπει, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και την τρέχουσα πρακτική, να

διατηρήσουν την αρµοδιότητα να καθορίζουν εάν και σε ποιο βαθµό τα τέλη που αφορούν τις

ποσότητες που παραδίδουν πραγµατικά τα πλοία θα περιληφθούν στα συστήµατα κάλυψης

του κόστους χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων· οι επιβαρύνσεις για τη χρήση των

εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι δίκαιες, να µην εισάγουν διακρίσεις και να καθορίζονται

µε διαφάνεια·

(15) προκειµένου να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των ενδιαφεροµένων, τα πλοία που

εκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς µπορούν

να απαλλάσσονται από ορισµένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία

εφόσον υφίστανται επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη διακανονισµών που εξασφαλίζουν

την παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή των τελών·

(16) τα κατάλοιπα φορτίου θα πρέπει να παραδίδονται σε λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής

σύµφωνα µε τη σύµβαση Marpol 73/78· η σύµβαση Marpol 73/78 απαιτεί να παραδίδονται τα

κατάλοιπα φορτίου σε λιµενικές εγκαταστάσεις παράδοσης στο βαθµό που απαιτείται για τη

συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις καθαρισµού των δεξαµενών· οιοδήποτε τέλος για την

παράδοση καταλοίπων φορτίου θα πρέπει να καταβάλλεται από το χρήστη της εγκατάστασης

παραλαβής ο οποίος συνήθως καθορίζεται στους συµβατικούς διακανονισµούς µεταξύ των

συµβαλλοµένων µερών ή σε άλλους τοπικούς διακανονισµούς·
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(17)  είναι ανάγκη να διενεργούνται ειδικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς

την παρούσα οδηγία· η συχνότητα αυτών των επιθεωρήσεων, καθώς και οι επιβαλλόµενες

κυρώσεις, θα πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να αποθαρρύνονται οι παραβάσεις της παρούσας

οδηγίας· για λόγους αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής αποδοτικότητας, οι επιθεωρήσεις

αυτές µπορούν να διενεργούνται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/21/ΕΚ, όταν εφαρµόζεται·

(18) τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλο διοικητικό πλαίσιο για την επαρκή

λειτουργία των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής· βάσει της σύµβασης Marpol 73/78, οι

καταγγελίες για ακατάλληλες λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής θα πρέπει να

διαβιβάζονται στο ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ)· οι ίδιες πληροφορίες θα

µπορούσαν να διαβιβάζονται ταυτόχρονα στην Επιτροπή για λόγους ενηµέρωσης·

(19) ένα σύστηµα πληροφοριών για τον εντοπισµό των ρυπαινόντων ή ενδεχοµένως ρυπαινόντων

πλοίων θα διευκόλυνε την επιβολή της παρούσας οδηγίας και θα ήταν επίσης χρήσιµο για την

αξιολόγηση της εφαρµογής της· το σύστηµα πληροφοριών SIRENAC, το οποίο

δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του Μνηµονίου Συµφωνίας των Παρισίων για τον έλεγχο των

πλοίων από το κράτος του λιµένα, προσφέρει τη δυνατότητα παροχής µεγάλου αριθµού

συµπληρωµατικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για το σκοπό αυτό·

(20) για την αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, είναι απαραίτητο µια επιτροπή

αποτελούµενη από αντιπροσώπους των κρατών µελών να επικουρεί την Επιτροπή·δεδοµένου

ότι τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας είναι γενικά µέτρα

κατά την έννοια του άρθρου 2 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου 1999 του

Συµβουλίου, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που

ανατίθενται στην Επιτροπή 1 αυτά τα µέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη

διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης·

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.



11195/1/99 REV 1 LAM/em GR
DG D II 7

(21) ορισµένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας είναι δυνατό να τροποποιούνται, χωρίς να

διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της, σύµφωνα µε την εν λόγω διαδικασία προκειµένου να

ληφθούν υπόψη µέτρα της Κοινότητας ή του ∆ΝΟ που θα τεθούν σε ισχύ στο µέλλον ώστε

να διασφαλιστεί η εναρµονισµένη εφαρµογή τους·

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στον περιορισµό της απόρριψης στη θάλασσα, ιδίως δε της

παράνοµης απόρριψης, αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που χρησιµοποιούν τους

λιµένες της Κοινότητας, µε τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του

θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

(α) "πλοίο" : το ποντοπόρο σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο θαλάσσιο περιβάλλον,

συµπεριλαµβανοµένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των

καταδυοµένων και των πλωτών ναυπηγηµάτων,

(β) "σύµβαση Marpol 73/78" : η διεθνής σύµβαση για την αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης

από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε µε το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του έτους 1978,

και όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας,
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(γ) "απόβλητα πλοίου" : όλα τα απόβλητα, συµπεριλαµβανοµένων των λυµάτων, και κατάλοιπα

πλην των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία ενός πλοίου και

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Παραρτηµάτων Ι, IV και V της σύµβασης Marpol 73/78,

καθώς και τα συνδεόµενα µε το φορτίο απορρίµµατα, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες

γραµµές για την εφαρµογή του Παραρτήµατος V της σύµβασης Marpol 73/78,

(δ) "κατάλοιπα φορτίου" : τα υπολείµµατα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που παραµένουν

επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαµενές φορτίου µετά την περάτωση των διαδικασιών

εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισµού, συµπεριλαµβανοµένων των υπερχειλίσεων και

των διαρροών κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση,

(ε) "λιµεvικές εγκαταστάσεις παραλαβής" : κάθε σταθερή, πλωτή ή κιvητή εγκατάσταση πoυ είvαι

ικαvή vα δέχεται απόβλητα πλoίωv ή κατάλoιπα φoρτίoυ,

(στ) "αλιευτικό σκάφoς" : κάθε πλοίο πoυ είvαι εξoπλισµέvo ή χρησιµoπoιείται εµπορικά για την

αλίευση ψαριώv ή άλλωv έµβιωv εvάλιωv πόρωv,

(ζ) "σκάφoς αvαψυχής" : κάθε τύπoς πλοίου πoυ χρησιµoπoιείται για αθλητικoύς ή

ψυχαγωγικoύς σκoπoύς, αvεξάρτητα από τo µέσo πρόωσής τoυ,

(η) "λιµέvας" : θέση ή γεωγραφική περιοχή που δηµιουργείται από βελτιωτικά έργα και

εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συµπεριλαµβανοµένων των

αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής.

Με τηv επιφύλαξη τωv oρισµώv πoυ διατυπώvovται στα σηµεία γ) και δ), τα "απόβλητα πλoίου"

και τα "κατάλoιπα φoρτίoυ" θεωρoύvται ως στερεά απόβλητα κατά τηv έvvoια τoυ άρθρoυ 1

στoιχείo (α) της oδηγίας 75/442/ΕOΚ, της 15ης Ιουλίου 1975, περί τωv στερεώv απoβλήτωv.1

                                                
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση της

Επιτροπής 96/350/ΕΚ (ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32).
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Άρθρo 3

Πεδίo εφαρµoγής

Η παρoύσα oδηγία εφαρµόζεται :

(α) σε όλα τα πλoία, συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών

αναψυχής, αvεξαρτήτως της σηµαίας πoυ φέρoυv, τα oπoία καταπλέουν ή λειτoυργoύv σε

λιµέvα κράτους µέλους, πληv τωv πoλεµικώv πλoίωv ή βoηθητικώv σκαφώv ή άλλωv

πλoίωv πoυ αvήκoυv στo κράτoς ή πoυ τα εκµεταλλεύεται τo κράτoς και χρησιµoπoιoύvται

πρoς τo παρόv απoκλειστικά για κυβερvητική µη εµπoρική υπηρεσία, και

(β) σε όλoυς τoυς λιµέvες τωv κρατώv µελώv, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του σηµείου α).

Άρθρo 4

Λιµεvικές εγκαταστάσεις παραλαβής

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζoυv τη διάθεση λιµεvικώv εγκαταστάσεωv παραλαβής,

καταλλήλων να καλύψουν τις αvάγκες τωv πλoίωv πoυ χρησιµoπoιoύv συνήθως τον λιµένα, χωρίς

vα γίvovται αιτία αδικαιoλόγητης καθυστέρησης τωv πλoίωv.

2. Προς επίτευξη της καταλληλότητας, οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι ικανές vα

δεχθούν τις κατηγoρίες και τις ποσότητες των απoβλήτωv πλοίου και καταλoίπωv φoρτίoυ που

προέρχονται από  πλοία τα οποία χρησιµοποιούν συνήθως τον λιµένα, λαµβάνοντας υπόψη τις

λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του λιµένα, τo µέγεθoς και τη γεωγραφική θέση τoυ λιµέvα,

τους τύπους τωv πλoίωv πoυ καταπλέoυv σε αυτόv και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο

άρθρο 9.

3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν διαδικασίες, σύµφωνα µε εκείνες πoυ έχoυv συµφωνηθεί στo

πλαίσιo τoυ ∆ιεθvoύς Ναυτιλιακoύ Οργαvισµoύ (ΙΜΟ), προκειµένου να γνωστοποιούνται στο

κράτος του λιµένα οι καταγγελλόµενες αvεπάρκειες λιµεvικώv εγκαταστάσεωv παραλαβής.
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Άρθρo 5

Πρoγράµµατα παραλαβής και διακίvησης απoβλήτωv

1. Για κάθε λιµέvα καταρτίζεται και εφαρµόζεται κατάλληλo πρόγραµµα παραλαβής και

διακίvησης απoβλήτωv, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, και ιδίως µε τους

χρήστες του λιµένα ή τους εκπροσώπους αυτών, µε γvώµovα τις απαιτήσεις τωv άρθρωv 4, 6, 7, 10

και 12. Οι λεπτoµερείς απαιτήσεις σχετικά µε τηv κατάρτιση τωv πρoγραµµάτωv αυτώv

καθoρίζovται στo Παράρτηµα I.

2. Τα προγράµµατα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, που αναφέρονται στην

παράγραφο 1, µπορούν, εφόσον απαιτείται για λόγους αποτελεσµατικότητας, να καταρτίζονται σε

περιφερειακό πλαίσιο µε τη δέουσα συµµετοχή κάθε λιµένα, υπό την προϋπόθεση ότι

προσδιορίζεται για κάθε επιµέρους λιµένα ποιές εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και

ποιές είναι διαθέσιµες..

3. Τα κράτη µέλη αξιoλoγoύv και εγκρίνουν το πρόγραµµα παραλαβής και διακίvησης

απoβλήτωv, παρακολουθούν την εφαρµογή του και εξασφαλίζoυv τηv επανέγκρισή τoυ

τoυλάχιστov αvά τριετία καθώς και µετά από σηµαvτικές αλλαγές στη λειτoυργία του λιµέvα.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση

1. Οι πλοίαρχοι των πλοίων, εκτός των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, οι

οποίοι αναχωρούν µε προορισµό λιµένες ευρισκόµενους στην Κοινότητα, συµπληρώνουν µε

ειλικρίνεια και ακρίβεια το έντυπο του Παραρτήµατος ΙΙ και κοινοποιούν αυτά τα στοιχεία στην

αρχή ή τον φορέα που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το κράτος µέλος όπου βρίσκεται ο

εκάστοτε λιµένας :

(α) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιµένας κατάπλου, ή

(β) µόλις γίνει γνωστός ο λιµένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιµη σε

λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη, ή
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(γ) το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούµενο λιµένα, εάν η διάρκεια του ταξιδιού

είναι µικρότερη από 24 ώρες.

Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι η πληροφορία θα κοινοποιηθεί στον φορέα

εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής ο οποίος θα την διαβιβάσει στην

αρµόδια αρχή.

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φυλάσσονται στο πλοίο τουλάχιστον έως

τον επόµενο λιµένα κατάπλου και τίθενται στη διάθεση των αρχών των κρατών µελών, εφόσον τα

ζητήσουν.

΄Αρθρο 7

Παράδοση των αποβλήτων πλοίων

1. Οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε λιµένα της Κοινότητας, πριν αποπλεύσουν από

το λιµένα, παραδίδουν όλα τα απόβλητα πλοίου σε λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

2. Παρά την παράγραφο 1, ένα πλοίο µπορεί να αποπλεύσει για τον επόµενο λιµένα κατάπλου

χωρίς να έχει παραδώσει τα απόβλητά του, εάν, µε βάση τα στοιχεία που παρέχονται σύµφωνα µε

το άρθρο 6 και το Παράρτηµα ΙΙ, προκύπτει ότι το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης

όλων των παραγόµενων στο πλοίο αποβλήτων που έχουν συσσωρευθεί και θα συσσωρευθούν κατά

το προγραµµατισµένο ταξίδι του έως τον λιµένα παράδοσης.

Εάν τα κράτη µέλη έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι στον προβλεπόµενο λιµένα

παράδοσης δεν διατίθενται κατάλληλες εγκαταστάσεις, ή εάν ο λιµένας αυτός δεν είναι γνωστός,

και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος τα απόβλητα να απορριφθούν στη θάλασσα, λαµβάνουν όλα τα

αναγκαία µέτρα για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης απαιτώντας, εφόσον είναι αναγκαίο,

από το πλοίο να παραδώσει τα απόβλητά του πριν αποπλεύσει από τον λιµένα.

3. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων παράδοσης για

πλοία, οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο.
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΄Αρθρο 8

Τέλη για τα απόβλητα πλοίου

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το κόστος των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής

αποβλήτων πλοίου, συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης των

αποβλήτων, να καλύπτεται µε την είσπραξη τέλους από τα πλοία.

2. Τα συστήµατα κάλυψης του κόστους χρήσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής

πρέπει να µην παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα. Για το

σκοπό αυτό, εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές :

(α) όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιµένα κράτους µέλους συνεισφέρουν στο κόστος που

αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του εάν χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι.

Στις σχετικές ρυθµίσεις είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται η ενσωµάτωση του τέλους στα

λιµενικά τέλη ή η επιβολή ιδιαίτερου σταθερού τέλους αποβλήτων. Τα τέλη µπορούν να

διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, µεταξύ άλλων, µε την κατηγορία, τον τύπο και το µέγεθος

του πλοίου·

(β) το µέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχοµένως, από το τέλος που αναφέρεται στο

σηµείο α), καλύπτεται µε βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων πλοίου που

παραδίδουν πραγµατικά τα πλοία·

(γ) επιτρέπεται η µείωση τωv τελών, εάv η περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, o σχεδιασµός, o

εξoπλισµός και η λειτoυργία του είναι τέτοια ώστε o πλoίαρχoς vα µπoρεί vα απoδείξει ότι τo

πλoίo παράγει µειωµένες ποσότητες αποβλήτων.

3. Προκειµένου vα διασφαλιστεί ότι τα επιβαλλόµεvα τέλη είvαι δίκαια, καθoρίζovται µε

διαφάvεια, δεv εισάγoυv διακρίσεις, και αvτιστoιχoύv στo κόστoς τωv εγκαταστάσεωv και

υπηρεσιώv πoυ πρoσφέρovται και, κατά περίπτωση, χρησιµoπoιoύvται, τo ύψoς τωv τελών και η

βάση υπoλoγισµoύ τoυς θα πρέπει vα διευκριvίζovται στoυς χρήστες τωv λιµέvωv.
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Άρθρο 9

Εξαιρέσεις

1. Όταv πλoία εκτελoύv πρoγραµµατισµέvα δρoµoλόγια µε συχvούς και τακτικούς

ελλιµενισµούς και εφόσov υπάρχoυv επαρκείς απoδείξεις για τηv ύπαρξη διακαvovισµoύ πoυ

εγγυάται τηv παράδoση τωv απoβλήτωv πλoίου και τηv καταβoλή τελώv σε λιµένα πoυ βρίσκεται

επί της διαδρoµής τoυς, τα κράτη µέλη των λιµέvωv που συµπεριλαµβάνονται στα δρoµoλόγια

αυτά µπορούν vα απαλλάσσoυv τα πλoία αυτά από τις υπoχρεώσεις πoυ απoρρέoυv από το άρθρο

6, το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 8.

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τηv Επιτρoπή τακτικά, τουλάχιστον δε µία φορά κατ’έτος, για

τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύµφωvα µε τηv παράγραφo 1.

Άρθρο 10

Παράδοση των καταλοίπων φορτίου

Οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιµένες εξασφαλίζουν την παράδοση των

καταλοίπων φορτίου σε λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση

Marpol 73/78. Οιοδήποτε τέλος για την παράδοση καταλοίπων φορτίου καταβάλλεται από τον

χρήστη της εγκατάστασης παραλαβής.

Άρθρο 11

Επιβολή

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλα τα πλοία να είναι δυνατόν να υπόκεινται σε επιθεώρηση

για την εξακρίβωση της συµµόρφωσής τους προς τα άρθρα 7 και 10, η δε συχνότητα των

επιθεωρήσεων αυτών να είναι επαρκής.
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2. Για επιθεωρήσεις που αφορούν πλοία πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών

αναψυχής :

(α) κατά την επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση, τα κράτη µέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή :

− στα πλοία που δεν συµµορφούνται προς τις σχετικές µε την κοινοποίηση απαιτήσεις

του άρθρου 6,

− στα πλοία για τα οποία, από την εξέταση των στοιχείων που παρέχουν οι πλοίαρχοι

σύµφωνα µε το άρθρο 6, διαπιστώθηκαν άλλοι λόγοι να πιστεύεται ότι το πλοίο δεν

συµµορφούται προς την παρούσα οδηγία,

(β) η επιθεώρηση αυτή µπορεί να διενεργείται στο πλαίσιο της οδηγίας 95/21/ΕΚ, όταν

εφαρµόζεται.

(γ) εάν η αρµόδια αρχή δεν είναι ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα αυτής της επιθεώρησης,

µεριµνά ώστε το πλοίο να µην αποπλεύσει µέχρις ότου τα απόβλητά του και τα κατάλοιπα

φορτίου παραδοθούν σε εγκαταστάσεις παραλαβής σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 10,

(δ) όταν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για τον απόπλου πλοίου χωρίς να έχουν τηρηθεί οι
διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 10, ενηµερώνεται σχετικά η αρµόδια αρχή του
επόµενου λιµένα κατάπλου και, µε την επιφύλαξη της επιβολής των κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 13, δεν επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου αυτού µέχρις ότου
διενεργηθεί λεπτοµερέστερη αξιολόγηση της συµµόρφωσης του πλοίου προς την παρούσα
οδηγία, όπως η ακρίβεια των στοιχείων που παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 6.

3. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν διαδικασίες ελέγχου, στο βαθµό που απαιτείται, για τα αλιευτικά
σκάφη και τα σκάφη αναψυχής, προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς τις σχετικές
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 12

Συνοδευτικά µέτρα

1. Τα κράτη µέλη :

(α) λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι πλοίαρχοι, οι διαχειριστές
των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και τα λοιπά ενδιαφερόµενα πρόσωπα
ενηµερώνονται δεόντως για τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάµει της παρούσας οδηγίας και
ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτές,

(β) ορίζουν αρµόδιες αρχές ή φορείς για την εκτέλεση καθηκόντων δυνάµει της παρούσας
οδηγίας,

(γ) λαµβάνουν µέτρα για τη συνεργασία των αρµοδίων αρχών τους µε τους εµπορικούς
οργανισµούς, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας,

(δ) διασφαλίζουν τη δέουσα εξέταση των στοιχείων που κοινοποιούν οι πλοίαρχοι σύµφωνα µε
το άρθρο 6,

(ε) µεριµνούν ώστε οι διατυπώσεις για τη χρήση των λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής να
είναι απλές και να διεκπεραιώνονται µε ταχύτητα προκειµένου να δοθεί κίνητρο στους
πλοιάρχους να χρησιµοποιούν τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και να αποφεύγονται
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των πλοίων,

(στ) µεριµνούν ώστε να διαβιβάζεται στην Επιτροπή αντίγραφο των καταγγελιών για ανεπάρκεια

των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4

παράγραφος 3,
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(ζ) µεριµνούν ώστε η επεξεργασία, ανάκτηση και τελική διάθεση των αποβλήτων πλοίου και των

καταλοίπων φορτίου να διεξάγονται σύµφωνα µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ και µε τη λοιπή

σχετική κοινοτική νοµοθεσία, και ειδικότερα σύµφωνα µε την οδηγία του Συµβουλίου

75/439/ΕΟΚ της 16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων 1

και την οδηγία του Συµβουλίου 91/689/ΕΟΚ της 21ης ∆εκεµβρίου 1991 για τα επικίνδυνα

απόβλητα 2.

2. Η παράδοση αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου θεωρείται ως θέση σε ελεύθερη

κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92

της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 3. Οι τελωνειακές αρχές

δεν απαιτούν την κατάθεση συνοπτικής διασάφησης σύµφωνα µε το άρθρο 45 του κοινοτικού

τελωνειακού κώδικα.

3. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για τη δηµιουργία κατάλληλου συστήµατος

πληροφοριών προκειµένου να διευκολύνεται ο εντοπισµός των πλοίων που δεν παραδίδουν τα

απόβλητά τους και τα κατάλοιπα φορτίου σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σύστηµα κυρώσεων για παράβαση των εθνικών διατάξεων που

θεσπίζονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να

διασφαλίσουν την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

                                                
1 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 23. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48).
2 ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

94/31/ΕΟΚ (ΕΕ L 168 της 2.7.1994, σ. 28).
3 ΕΕ L 302 της 19.10.1992 σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 955/99 (ΕΕ L 119 της 7.5.1999, σ. 1).
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Άρθρο 14

Κανονιστική επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 12

παράγραφος 1 της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ, 1.

2. ΄Οταν γίνεται αναφορά στη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται η διαδικασία

της κανονιστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/ 468/ΕΚ,

τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

3. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι

τρεις µήνες.

Άρθρο 15

∆ιαδικασία τροποποίησης

Τα παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας, ο ορισµός του άρθρου 2 σηµείο β), οι παραποµπές σε

κοινοτικά µέσα και οι παραποµπές σε µέσα του ∆ΝΟ µπορούν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία

του άρθρου 14, παράγραφος 2, προκειµένου να ευθυγραµµιστούν προς τα µέτρα της Κοινότητας ή

του ∆ΝΟ που τίθενται σε ισχύ, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής

της παρούσας οδηγίας.

Επιπλέον, τα παραρτήµατα µπορούν να τροποποιούνται µε την ίδια διαδικασία, όποτε κρίνεται

απαραίτητο, για τη βελτίωση του καθεστώτος που θεσπίζεται από την παρούσα οδηγία, εφόσον οι

τροποποιήσεις αυτές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

                                                
1 ΕΕ αριθ. L 247 της 5.10.1993, σ. 19. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

98/74/ΕΚ (ΕΕ L 276 της 13.10.1998, σ. 7).
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Άρθρο 16

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από [.........]1. Πληροφορούν αµέσως

την Επιτροπή σχετικά.

Ωστόσο, όσον αφορά τα λύµατα, που αναφέρονται στο άρθρο 2 σηµείο γ), η θέση σε εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας αναστέλλεται µέχρις ότου παρέλθουν 12 µήνες από την έναρξη ισχύος του

Παραρτήµατος IV της σύµβασης MARPOL 73/78.

2. Oι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 17

Αξιολόγηση

1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ανά τριετία στην Επιτροπή έκθεση προόδου σχετικά µε την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

                                                
24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας
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2. Με βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τη

λειτουργία του συστήµατος που προβλέπεται στην  παρούσα οδηγία, συνοδευόµενη, εφόσον

απαιτείται, από προτάσεις για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 5)

Τα προγράµµατα καλύπτουν όλους τους τύπους αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που

προέρχονται από πλοία που συνήθως καταπλέουν στο λιµένα, και καταρτίζονται σύµφωνα µε το

µέγεθος του λιµένα και τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν.

Τα προγράµµατα πραγµατεύονται τα εξής στοιχεία :

- εκτίµηση της ανάγκης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, µε βάση τις ανάγκες των

πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιµένα,

- περιγραφή του τύπου και της χωρητικότητας των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής,

- αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής και συλλογής των αποβλήτων πλοίου και

καταλοίπων φορτίου,

- περιγραφή του συστήµατος χρέωσης τελών,

- διαδικασίες για την γνωστοποίηση καταγγελλόµενων ανεπαρκειών στις λιµενικές

εγκαταστάσεις υποδοχής,

- διαδικασίες για διαρκείς διαβουλεύσεις µε τους χρήστες του λιµένα, τους αναδόχους στον

τοµέα των αποβλήτων, τους φορείς εκµετάλλευσης σταθµών µεταφόρτωσης και τα λοιπά

ενδιαφερόµενα µέρη, και

- τύπος και ποσότητες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που αποτελούν

αντικείµενο της παραλαβής και διακίνησης.
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Επιπλέον, τα προγράµµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν :

- σύνοψη της σχετικής νοµοθεσίας και τυπικών διαδικασιών για την παράδοση,

- στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του

προγράµµατος,

- περιγραφή τυχόν εξοπλισµού και διαδικασιών προεπεξεργασίας στο λιµένα,

- περιγραφή των µεθόδων καταγραφής της πραγµατικής χρήσης των λιµενικών εγκαταστάσεων

παραλαβής,

- περιγραφή των µεθόδων καταγραφής των παραλαµβανόµενων ποσοτήτων αποβλήτων πλοίου

και καταλοίπων φορτίου, και

- περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο διατίθενται τα απόβλητα πλοίου και κατάλοιπα φορτίου.

Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης θα πρέπει να

συµµορφούνται, από κάθε άποψη, προς ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατάλληλο για

τη σταδιακή µείωση των επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η

συµµόρφωση αυτή τεκµαίρεται εάν οι διαδικασίες είναι σύµφωνες µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) του

Συµβουλίου αριθ. 1836/93 της 29ης Ιουνίου 1993 για την εκούσια συµµετοχή των επιχειρήσεων

του βιοµηχανικού τοµέα σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. 1

                                                
1 ΕΕ L 168 της 10.7.1993, σ. 1.
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Πληροφορίες που διατίθενται σε όλους τους χρήστες του λιµένα :

- σύντοµη αναφορά στη θεµελιώδη σηµασία της ορθής παράδοσης των αποβλήτων πλοίου και

καταλοίπων φορτίου,

- θέση των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για κάθε θέση πρόσδεσης, µε

διάγραµµα/χάρτη,

- κατάλογος των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου µε τα οποία συνήθως

ασχολούνται οι αρµόδιοι στο λιµένα,

- κατάλογος των σηµείων επαφής, των φορέων εκµετάλλευσης και των παρεχοµένων

υπηρεσιών,

- περιγραφή των διαδικασιών  παράδοσης,

- περιγραφή του συστήµατος χρέωσης τελών, και

- διαδικασίες για την αναφορά των ανεπαρκειών στις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ..........................

(Λιµένας προορισµού όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2000/    /ΕΚ)

1. Ονοµασία, κωδικός κλήσης και, κατά περίπτωση, αριθµός αναγνώρισης ∆ΝΟ του πλοίου :

2. Κράτος σηµαίας :

3. Προβλεπόµενη ώρα κατάπλου (ΠΩΚ) :

4. Προβλεπόµενη ώρα απόπλου (ΠΩΑ) :

5. Προηγούµενος λιµήν κατάπλου :

6. Επόµενος λιµήν κατάπλου :

7. Τελευταίος λιµήν  παράδοσης των αποβλήτων πλοίου και ηµεροµηνία κατά την οποία

πραγµατοποιήθηκε η παράδοση αυτή:

8. Παραδίδετε

όλα   � µερικά  � καθόλου  �*

από τα απόβλητά σας στις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής ;

                                                
* Σηµειώστε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
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9. Τύπος και ποσότητα αποβλήτων και καταλοίπων προς παράδοση ή/και προς παραµονή επί

του πλοίου, και εκατοστιαίο ποσοστό της µέγιστης ικανότητας αποθήκευσης:

Αν παραδίδετε όλα τα απόβλητα, συµπληρώστε κατάλληλα την δεύτερη στήλη.

Αν παραδίδετε µερικά ή καθόλου απόβλητα, συµπληρώστε όλες τις στήλες.

TYΠΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΡΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

m3

ΜΕΓΙΣΤΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

m3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

m3

ΛΙΜΕΝΑΣ

ΠΟΥ ΘΑ

ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ

ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ

ΜΕΤΑΞΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

ΚΑΤΑΠΛΟΥ

 m3

1.  Απόβλητα έλαια

Κατάλοιπα

πετρελαίου

(κατακαθήµατα)

Ύδατα

υδροσυλλεκτών

(σεντίνας)

Λοιπά (να

καθοριστούν)

2.  Απορρίµµατα

Από τρόφιµα

Πλαστικά

Λοιπά

3.  Απόβλητα

συνδεόµενα µε το

φορτίο *

(να καθοριστούν)

4.  Κατάλοιπα

φορτίου *

(να καθοριστούν)

                                                
* Οι ποσότητες επιτρέπεται να είναι κατ' εκτίµηση.
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Σηµειώσεις :

1. Οι ανωτέρω πληροφορίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για σκοπούς κρατικού λιµενικού

ελέγχου και άλλους σκοπούς επιθεώρησης.

2. Τα κράτη µέλη ορίζουν τους φορείς που λαµβάνουν αντίγραφα της παρούσας κοινοποίησης.

3. Το παρόν έγγραφο συµπληρώνεται υποχρεωτικά εκτός αν το πλοίο καλύπτεται από εξαίρεση

δυνάµει του άρθρου 9 της οδηγίας 2000/.../ΕΚ.

Βεβαιώνω ότι

•  οι ως άνω λεπτοµέρειες είναι ακριβείς και ορθές

•  επί του πλοίου υφίσταται επαρκής ικανότητα αποθήκευσης όλων των αποβλήτων που θα

παραχθούν µεταξύ της κοινοποίησης και του επόµενου λιµένα στον οποίο θα παραδοθούν.

Ηµεροµηνία........................................

Ώρα.....................................................

Υπογραφή...........................................

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Βρυξέλλες, 8 Νοεµβρίου 1999
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Θέµα : Κοινή θέση (EK) Αριθ. .../1999 που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις
8 Νοεµβρίου 1999 για την έκδοση της οδηγίας 2000/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις
παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου

-  αιτιολογική έκθεσης του Συµβουλίου
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, στις 20 Ιουλίου 1998, την πρότασή της για µια οδηγία

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις

υποδοχής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 1. Η Επιτροπή τροποποίησε την

πρότασή της στις 20 Απριλίου 1999 2. Η πρόταση της Επιτροπής, που βασίζεται στο άρθρο

80 παράγραφος 2 της συνθήκης, υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του, σε πρώτη ανάγνωση, στις 11 Φεβρουαρίου

1993 3 και την επιβεβαίωσε στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης στις 16 Σεπτεµβρίου

1999.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 24 Μαρτίου 1999 4.

Η Επιτροπή των Περιφερειών έδωσε τη γνώµη της στις 11 Μαρτίου 1995 5.

Στις 8 Νοεµβρίου 1999, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο

251 παρ. 2 της Συνθήκης (πρώην άρθρο 189 β).

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος της υπόψη οδηγίας είναι να προωθηθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

µε την µείωση των απορρίψεων αποβλήτων πλοίου και καταλοίπου φορτίου.

Το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση µιας εναρµονισµένης εφαρµογής της

σύµβασης MARPOL 73/78 6 µε την οποία, µεταξύ άλλων, υποχρεούνται οι λιµένες να

εξασφαλίζουν την παροχή εγκαταστάσεων για την υποδοχή πετρελαιοειδών, επιβλαβών

υγρών ουσιών και απορριµµάτων οι οποίες να επαρκούν για την αντιµετώπιση των αναγκών

                                                
1 ΕΕ C 271, 31.8.1998, σ. 79.
2 ΕΕ C 148, 28.5.1999, σ. 7.
3 ΕΕ C 150, 28.5.1999, σ. 432.
4 ΕΕ C 138, 18.5.1999, σ. 12.
5 ΕΕ C 198, 14.7.1999, σ. 27.
6 ∆ιεθνής Σύµβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, του 1973, και το σχετικό

Πρωτόκολλο του 1978.
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των πλοίων που τους χρησιµοποιούν, χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα

πλοία.

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση περιλαµβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία :

α) κάθε κοινοτικός λιµένας διασφαλίζει ότι είναι διαθέσιµες επαρκείς εγκαταστάσεις

υποδοχής αποβλήτων για πλοία που, υπό κανονικές συνθήκες, καταπλέουν σ' αυτόν.

Μία περιγραφή των αναγκών και οι λεπτοµέρειες των εγκαταστάσεων πρέπει να

εκτίθενται σε ένα πρόγραµµα υποδοχής και διακίνησης αποβλήτων, στο οποίο θα

µπορούσε να ληφθεί υπόψη το περιφερειακό πλαίσιο,

β) όλα τα πλοία που καταπλέουν σε κοινοτικό λιµένα πρέπει να αποθέτουν τα απόβλητα

τους στο λιµένα αυτό, εκτός εάν έχουν αρκετή αντίστοιχη χωρητικότητα αποθήκευσης

ώστε τα απόβλητα να αποτεθούν στον επόµενο λιµένα,

γ) το κόστος των εγκαταστάσεων υποδοχής του λιµένα καλύπτεται µε την είσπραξη τελών

από τα πλοία. Το σύστηµα κάλυψης του κόστους δεν πρέπει να ενθαρρύνει την

απόρριψη των αποβλήτων στη θάλασσα. Συνίσταται από ένα σκέλος τέλους σταθερού

ύψους, µη εξειδικευµένου και, σε προαιρετική βάση, από ένα σκέλος µεταβλητού

τέλους αναλόγου προς την ποσότητα και τον τύπο των αποβλήτων που πράγµατι

αποτίθενται,

δ) τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την οδηγία 24 µήνες µετά τη δηµοσίευσή της στην ΕΕ.

Παρέχουν κατάλληλο διοικητικό πλαίσιο για την επιβολή της εφαρµογής της και την

παρακολούθησή της.

IV. AITIOΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συµβούλιο, κατά την εξέταση της πρότασης της Επιτροπής εκ µέρους του, βασίστηκε στη

γνώµη των άλλων κοινοτικών Οργάνων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέληµα του

Συµβουλίου είναι η επίτευξη µιας γενικώς αποδεκτής ισορροπίας µεταξύ της προστασίας του
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θαλάσσιου περιβάλλοντος, της οµαλής εκτέλεσης των θαλάσσιων µεταφορών και των

τοπικών συνθηκών σε κάθε λιµένα. Ιδιαίτερη σηµασία, από την άποψη αυτή έχουν τα

ακόλουθα σηµεία :
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α) Όσον αφορά την παροχή επαρκών λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής, το
Συµβούλιο πιστεύει ότι οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να
ανταποκρίνονται στις συγκεκριµένες τοπικές συνθήκες οι οποίες αντιµετωπίζονται. Το
κείµενο, όπως τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο, αναφέρει ότι αποτελεί ευθύνη των
κρατών µελών να εξασφαλίσουν ότι υπάρχουν διαθέσιµες εγκαταστάσεις (δηλαδή
σταθερές ή κινητές εγκαταστάσεις), ότι για τη χωρητικότητα των εγκαταστάσεων
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ποσότητες αποβλήτων οι οποίες αποτίθενται υπό
κανονικές συνθήκες, οι επιχειρησιακές ανάγκες των χρηστών, η γεωγραφική θέση του
λιµένα (τυχόν έλλειψη χώρου για εκτεταµένες εγκαταστάσεις µπορεί να κάνει αναγκαία
την απόθεση σε γειτονικούς λιµένες) καθώς και οι εξαιρέσεις του άρθρου 9 (δεδοµένου
ότι η εξαίρεση πλοίων µπορεί να περιορίζει την ανάγκη για εγκαταστάσεις υποδοχής
αποβλήτων).

β) Η κοινή θέση παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να καταρτίζουν τα προγράµµατα
υποδοχής και διακίνησης αποβλήτων σε περιφερειακό πλαίσιο και ύστερα από
διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, έτσι ώστε οι πόροι να µπορούν να
κατανέµονται κατά τον οικονοµικώς αποδοτικότερο τρόπο.

γ) Όσον αφορά το καθεστώς απόθεσης των αποβλήτων, το κείµενο προσπαθεί να
διευκολύνει τη λειτουργία των πλοίων και να περιορίσει το διοικητικό φόρτο στους
λιµένες, προβλέποντας ότι το πλοίο θα µπορεί να αποπλέει από το λιµένα χωρίς επί
µέρους άδεια εάν, µε την επιφύλαξη του ελέγχου κατά το άρθρο 11 παράγραφος 2,
φαίνεται σαφώς ότι είναι διαθέσιµη επαρκής χωρητικότητα αποθήκευσης, από το
έντυπο στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας. Ταυτοχρόνως, το κείµενο διατυπώθηκε
αυστηρότερα από την άποψη της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ενώ η
πρόταση της Επιτροπής επέτρεπε στα πλοία να µην αποθέτουν τα απόβλητά τους εάν
υπάρχει επαρκής χωρητικότητα αποθήκευσης των αποβλήτων κατά τον
προγραµµατισµένο πλου του πλοίου, το άρθρο 7 της κοινής θέσης προσθέτει ότι το
πλοίο πρέπει να έχει επαρκή αντίστοιχη χωρητικότητα αποθήκευσης για τα απόβλητα
τα οποία φυλάσσονται επί του πλοίου και για τα απόβλητα που θα προκύψουν έως τον
προγραµµατισµένο λιµένα απόθεσης των αποβλήτων. Επί πλέον, η κοινή θέση
προσθέτει ότι το κράτος του λιµένα πρέπει να παρεµβαίνει εάν δεν είναι γνωστός ο
λιµένας απόθεσης ή δεν υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής, και έτσι
υφίσταται κίνδυνος απόρριψης στη θάλασσα.

δ) Το σύστηµα τελών (άρθρο 8) τροποποιήθηκε προκειµένου να επιτρέπει στα κράτη
µέλη να λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις τοπικές παραδόσεις τους στον τοµέα της
ναυτιλίας, εξασφαλίζοντας συγχρόνως ότι οι παραδόσεις αυτές δεν θα έρχονται σε
σύγκρουση µε την προστασία του περιβάλλοντος.
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Η κοινή θέση επιδιώκει να υπάρχει µια ισορροπία µεταξύ της αρχής του µη

εξειδικευµένου τέλους και της αρχής του αµέσου τέλους, και δίνει στα κράτη µέλη και

τους λιµένες τη δυνατότητα να προσαρµόζουν τη διάρθρωση των τελών στις ιδιαίτερες

συνθήκες τους, ενώ δεν παρέχει κίνητρα για να πραγµατοποιούν τα πλοία απορρίψεις

των αποβλήτων τους στη θάλασσα. Από τη µια πλευρά, η κοινή θέση επιβάλλει σε όλα

τα πλοία µια εισφορά σταθερού ύψους για να καλύπτεται το κόστος των λιµενικών

εγκαταστάσεων υποδοχής, ανεξάρτητα από την πραγµατική χρήση αυτών των

εγκαταστάσεων. Από την άλλη, αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα να προσαρµόζεται το

σχετικό βάρος του σκέλους του υποχρεωτικού µη εξειδικευµένου τέλους και του

σκέλους του προαιρετικού άµεσου τέλους συναρτήσει των άλλων χαρακτηριστικών των

λιµενικών τελών, των λιµενικών εγκαταστάσεων ή άλλων παραγόντων, κατά τρόπο

ώστε µε τα τέλη να εξακολουθεί να ενθαρρύνεται η απόθεση των αποβλήτων σε λιµένες

και όχι η απόρριψη στη θάλασσα.

Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, τελεί υπό την αίρεση µιας δηµόσιας δήλωσης Συµβουλίου

και Επιτροπής, µε την οποία η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση τροποποίησης της

οδηγίας εάν τα συστήµατα κάλυψης του κόστους ποικίλουν τόσο ώστε να συνεπάγονται

δυσµενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον ή τα πρότυπα ροής των αποβλήτων.

V. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Το Συµβούλιο εισήγαγε µια καλύτερη θεώρηση των διεθνών συµβάσεων :

− Η κοινή θέση προβλέπει ότι οι απαιτήσεις απόθεσης οι οποίες περιλαµβάνονται

στην οδηγία δεν θίγουν αυστηρότερες απαιτήσεις απόθεσης θεσπισµένες κατά το

διεθνές δίκαιο (άρθρο 7 παράγραφος 3). Αυτό επιτρέπει στα ενδιαφερόµενα

κράτη µέλη να εφαρµόζουν συµβάσεις περιφερειακού χαρακτήρα όπως είναι η

σύµβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής της

Βαλτικής Θάλασσας, της οποίας η Κοινότητα είναι συµβαλλόµενο µέρος, 7 χωρίς

να επεκτείνεται περαιτέρω στην Κοινότητα, εν τω συνόλω της, η εφαρµογή

αυτών των περιφερειακού χαρακτήρα συµβάσεων.

                                                
7 ΕΕ L 73, 16.3.1994, σ. 1 και 19.
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− Έχοντας τη γνώµη ότι τα λύµατα θα πρέπει να καλύπτονται µόλις αρχίσει να
ισχύει το Παράρτηµα IV της σύµβασης Marpol για τα λύµατα, το Συµβούλιο
συµπλήρωσε το άρθρο 16 κατά την έννοια ότι η οδηγία θα εφαρµόζεται αυτόµατα
στα λύµατα 12 µήνες µετά την έναρξη ισχύος του προαναφερόµενου
παραρτήµατος, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε περαιτέρω χρονοβόρα
µέτρα.

β) Το Συµβούλιο είχε στόχο να αποφευχθεί διοικητικός φόρτος δυσανάλογος προς τους
επιδιωκόµενους στόχους :

− Όσον αφορά το άρθρο 6 παράγραφος 1, στην κοινή θέση διατηρείται η
δυνατότητα της πρότασης της Επιτροπής τα κράτη µέλη να επιλέγουν την αρχή ή
τον οργανισµό στον οποίο το πλοίο θα πρέπει να κοινοποιεί την πρόθεσή του για
την απόθεση των αποβλήτων του. Προστίθεται ότι, εάν το κράτος µέλος ορίζει το
φορέα εκµετάλλευσης της εγκατάστασης, αυτός θα πρέπει να διαβιβάσει την
πληροφορία στην αρµόδια αρχή,

− ∆ιευκρινίζεται ότι τα στοιχεία πρέπει να φυλάσσονται στο πλοίο έως τον επόµενο
λιµένα κατάπλου (άρθρο 6 παράγραφος 2),

− Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, η κοινή θέση ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει απλώς
να ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για τις εξαιρέσεις,

− Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφώνησαν να συνεργαστούν προκειµένου να
καταρτιστούν κοινά κριτήρια για τον προσδιορισµό πλοίων φιλικών προς το
περιβάλλον τα οποία θα τυγχάνουν του ευεργετήµατος µειωµένων τελών.

γ) Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά ορισµένων τύπων πλοίων :

− Τα κράτη µέλη συµφώνησαν, αµέσως µόλις εκδοθεί η οδηγία, να κάνουν µια
δηµόσια δήλωση, η διατύπωση της οποίας θα ληφθεί από το άρθρο 3
παράγραφος 3 της σύµβασης Marpol, σύµφωνα µε την οποία θα λάβουν µέτρα για
να εξασφαλίσουν ότι πλοία τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας, όπως είναι τα πολεµικά πλοία ή άλλα πλοία τα οποία απολαύουν
κρατικής ασυλίας, θα λειτουργούν κατά τρόπο συνεπή, όσο είναι λογικό και
πρακτικό, µε τις διατάξεις της οδηγίας αυτής.
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− Το Συµβούλιο τροποποίησε τα άρθρα 3 και 11 της πρότασης της Επιτροπής µε
σκοπό να διευκρινιστεί ότι η οδηγία και η γενική διάταξη επιβολής της
εφαρµογής της εφαρµόζεται επίσης και σε αλιευτικά σκάφη και σκάφη
αναψυχής. Επί πλέον, το Συµβούλιο συµµερίζεται την πρόταση της Επιτροπής
βάσει της οποίας τα πλοία αυτά δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις
κοινοποίησης, στις κατά προτεραιότητα επιθεωρήσεις σε περίπτωση έλλειψης
κοινοποίησης ή εγείρει υποψίες κοινοποίησης, στον έλεγχο του κράτους του
λιµένα και στην ακινητοποίηση του πλοίου στον επόµενο λιµένα κατάπλου όπως
αναφέρεται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 : τα αλιευτικά σκάφη
συνήθως προσεγγίζουν αποκλειστικά στους ίδιους εσωτερικούς λιµένες της
χώρας τους, οι οποίοι γνωρίζουν το χρονικό της προγραµµατισµό, είναι
προετοιµασµένοι, ως διαδικασία ρουτίνας, για την υποδοχή των αποβλήτων τους,
χωρίς εκ των προτέρων κοινοποίηση κάθε φορά που επιστρέφουν από το πέλαγος,
και έχουν ειδικά όργανα ελέγχου για τα αλιευτικά σκάφη. Επί πλέον, η
οδηγία 95/21/ΕΚ για τον έλεγχο του κράτους του λιµένα δεν εφαρµόζεται σε
αλιευτικά σκάφη και σε σκάφη αναψυχής. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 11,
παράγραφος 3, χρειάζεται εποµένως να θεσπιστούν από τα κράτη µέλη άλλοι
τύποι επιθεώρησης και ελέγχου.

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι τα επονοµαζόµενα αλιευτικά πλοία-εργοστάσια
τα οποία δεν πραγµατοποιούν αλιεύσεις δεν πρέπει να θεωρούνται αλιευτικά
σκάφη κατά το σχέδιο οδηγίας και, εποµένως, θα υπόκεινται σε όλες τις
απαιτήσεις εκ των προτέρων κοινοποίησης και επιβολής της εφαρµογής που
περιλαµβάνονται στα άρθρα 6 και 11.

δ) Το Συµβούλιο επιδιώκει την ενδεδειγµένη επιβολή της εφαρµογής της οδηγίας :

− Για πλοία που παραβαίνουν την οδηγία, στην κοινή θέση διατηρούνται, στο
άρθρο 11, οι προτεινόµενες κυρώσεις του άρθρου 13 και η αξιολόγηση του
µητρώου συµµόρφωσης του πλοίου, ενώ προστίθεται ότι δεν θα επιτρέπεται ο
απόπλους του πλοίου ενόσω εκκρεµεί η αξιολόγηση. Στην κοινή θέση έχουν
απαλειφθεί επίσης η απαγόρευση φόρτωσης ή εκφόρτωσης του πλοίου, επειδή
αυτό θα έθιγε, αδικαιολόγητα, τους ιδιοκτήτες του φορτίου, καθώς και η
"λεπτοµερέστερη επιθεώρηση" κατά την οδηγία του κράτους του λιµένα, επειδή
αυτά αφορούν µόνο την ασφάλεια,

− Στην κοινή θέση έχει απαλειφθεί το εδάφιο 1ζ) του άρθρου 12 το σχετικό µε την
αποζηµίωση για αδικαιολόγητη καθυστέρηση πλοίων, επειδή θα µπορούσε να
έλθει σε σύγκρουση µε την εκτεταµένη σχετική µε την συµβατική και αστική
ευθύνη εκτεταµένη νοµοθεσία η οποία υφίσταται σε όλα τα κράτη µέλη.
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ε) Το Συµβούλιο φρόντισε ιδιαίτερα να βελτιώσει την τεχνική ποιότητα και τη νοµική
σαφήνεια των διατάξεων :

− οι παράγραφοι του αιτιολογικού ενηµερώθηκαν και εξορθολογίστηκαν·
αποφεύχθηκαν επαναλήψεις των άρθρων,

− η διατύπωση των ορισµών του πλοίου, της λιµενικής εγκατάστασης υποδοχής
αποβλήτων και του λιµένα βελτιώθηκε (βλ. άρθρο 2),

− το άρθρο 14 αναπροσαρµόστηκε προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της
απόφασης του Συµβουλίου 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται
στην Επιτροπή 8,

− η παρουσίαση του Παραρτήµατος ΙΙ βελτιώθηκε κατά τη µορφή.

VI. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Συµβούλιο ακολούθησε, ως προς την ουσία τους, 11 από τις 18 τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολύ συχνά µε τη µορφή που πρότεινε η τροποποιηµένη
πρόταση της Επιτροπής :

− η τροπολογία 1 για την παράγραφο 5 του αιτιολογικού (νέα παράγραφος 8 του
αιτιολογικού) σχετικά µε τη Σύµβαση για την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (HELCOM) υιοθετήθηκε
υπό τη µορφή που έχει στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής,

− οι τροπολογίες 3 και 16 για τα φιλικά προς το περιβάλλον πλοία έγιναν αποδεκτές
διά µέσου της δηλώσεως που αφορά το Vβ) 4η περίπτωση. Το Συµβούλιο,
ωστόσο δεν µπόρεσε να συµφωνήσει ως προς τη θέσπιση ενός περίπλοκου
διοικητικού συστήµατος για την ταξινόµηση των επί µέρους πλοίων,

− η τροπολογία 4 για την αξιολόγηση της οδηγίας ενσωµατώθηκε στην
παράγραφο 19 του αιτιολογικού της κοινής θέσης,

− η τροπολογία 5 για τα εξαιρούµενα πλοία έγινε αποδεκτή µέσω της δηλώσεως
που αφορά το παραπάνω Vγ) 1η περίπτωση,

− η τροπολογία 6 για τα προγράµµατα έγκρισης υποδοχής των αποβλήτων
ενσωµατώθηκε στο άρθρο 5 παράγραφος 2,

− η τροπολογία 9 για τα τέλη έγινε αποδεκτή ως δήλωση του Συµβουλίου και της
Επιτροπής (βλ. παραπάνω IVδ),

− η τροπολογία 12 για τις επιθεωρήσεις έγινε αποδεκτή στο άρθρο 11
παράγραφος 2δ (βλ. Vδ) 1η περίπτωση,

                                                
8 ΕΕ L της 17.7.1999, σ. 23.
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− η τροπολογία 14 (Σύµβαση του Ελσίνκι) έγινε αποδεκτή διά µέσου της τροποποιήσεως
του άρθρου 7 παράγραφος 3 που αναφέρεται υπό το ανωτέρω V.α) 1η περίπτωση,

− η τροπολογία 17 έγινε αποδεκτή διά µέσου της αναβολής της εφαρµογής της οδηγίας
για τα λύµατα (΄Αρθρο 16 παράγραφος 1) και διά µέσου µιας διεξοδικότερης
διατυπώσεως του άρθρου 4 για τις εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων (βλ. V.α)
δεύτερη περίπτωση,

− η τροπολογία 18 έγινε αποδεκτή στη βελτιωµένη, από τεχνική άποψη, µορφή που
πρότεινε η Επιτροπή.

2. Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε τις ακόλουθες τροπολογίες :

α) Τροπολογία 2 για την παράγραφο 15 του αιτιολογικού (παράγραφος 12 του αιτιολογικού

στην κοινή θέση

Τροπολογία 7 (πρώτο µέρος) για το άρθρο 6 παράγραφος 1

Τροπολογία 13 για το άρθρο 11 παράγραφος 4 (νέο άρθρο 11 παράγραφος 3)

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών είναι τέτοια που

να πρέπει να µην υπόκεινται στις υποχρεώσεις κοινοποίησης και τις ειδικές απαιτήσεις

επιβολής της εφαρµογής που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 11 παράγραφος 2 (βλ.

παραπάνω V.γ), 2η περίπτωση).

β) Τροπολογία 7, 2ο µέρος (΄Αρθρο 6 παράγραφος 1 : διαβίβαση των κοινοποιήσεων

Το Συµβούλιο προτιµά, προκειµένου να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος, να διατηρηθεί η

δυνατότητα ενηµέρωσης είτε των λιµενικών αρχών είτε ενός άλλου αρµόδιου φορέα,

προβλέποντας συγχρόνως µια ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους (βλ. παραπάνω,

V.β), περίπτωση 1).

γ) Τροπολογία 8 για το άρθρο 8 : τα τέλη για τα απόβλητα του πλοίου

Το Συµβούλιο, εξετάζοντας το άρθρο αυτό, έπρεπε να συγκεράσει διάφορα µελήµατά

του. ΄Οπως εξηγείται ανωτέρω υπό το IV.δ) ζητείται από τα κράτη µέλη να καθορίσουν

το σταθερού ύψους τέλος των τελών υποδοχής αποβλήτων σε επίπεδο τέτοιο που,

λαµβάνοντας υπόψη άλλα χαρακτηριστικά του λιµένα, να µπορεί ακόµα να ενθαρρύνει

την υποδοχή των αποβλήτων στο λιµένα.
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δ) Τροπολογία 10 για ένα νέο άρθρο 9 παράγραφος 2α : ∆ιακανονισµός µε τρίτες χώρες για

τη διάθεση αποβλήτων

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η ενσωµάτωση στην οδηγία µιας δέσµευσης για την

καθιέρωση κοινής πολιτικής όσον αφορά τους διακανονισµούς µε τρίτες χώρες για τη

διάθεση των αποβλήτων, παρόλο που είναι επιθυµητή, θα απαιτούσε περαιτέρω και

προσεκτική µελέτη της εφαρµογής της οδηγίας στην πράξη. Το Συµβούλιο ωστόσο

ενσωµάτωσε στο άρθρο 7 παράγραφος 2 µια διάταξη σύµφωνα µε την οποία τα κράτη

µέλη πρέπει να παρεµβαίνουν (π.χ. απαιτώντας απόθεση του συνόλου των αποβλήτων

που υπάρχουν επί του πλοίου) εάν έχουν σοβαρούς λόγους να πιστεύουν ότι τα πλοία

προτίθενται να αποθέσουν τα απόβλητά τους σε λιµένες που δεν έχουν επαρκείς

εγκαταστάσεις υποδοχής. ∆εδοµένου ότι οι κοινοτικοί λιµένες θα είναι εξ οπλισµένοι,

κατ' αρχήν, µε επαρκείς εγκαταστάσεις, η διάταξη αυτή αφορά κυρίως λιµένες τρίτων

χωρών.

ε) Τροπολογία 11 : Το ποσοστό των προς επιθεώρηση πλοίων (άρθρο 11 παράγραφος 1)

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι η προσθήκη της απαίτησης να επιθεωρείται το 25% των

πλοίων θα επιβαρύνει κατά πολύ τις αρχές του κράτους του λιµένα. Επιπλέον, το

Συµβούλιο εκτιµά ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνει ήδη επαρκείς

διαφυλάξεις, προβλέποντας ο αριθµός των επιθεωρήσεων να είναι επαρκής, ειδικές

επιθεωρήσεις σε περίπτωση που εγείρονται υποψίες καθώς και επιθεωρήσεις σύµφωνα

µε την οδηγία 95/21/ΕΚ, η οποία ήδη προβλέπει ότι θα πρέπει να επιθεωρείται το 25%

των πλοίων που καταπλέουν σε λιµένα.

στ) Τροπολογία 15 : Οι λεπτοµέρειες του συστήµατος πληροφοριών (΄Αρθρο 12

παράγραφος 3)

Το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι οι λεπτοµέρειες του συστήµατος πληροφοριών δεν

θα πρέπει να διευκρινίζονται στην οδηγία, καθώς µπορούν να διευθετηθούν καλύτερα

σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων, στα πλαίσια της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών και

Επιτροπής όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας.
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VII. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο προσπάθησε να επιτύχει µια γενικώς αποδεκτή

ισορροπία µεταξύ της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της οµαλής

λειτουργίας των θαλάσσιων µεταφορών και των τοπικών συνθηκών κάθε λιµένα. Το

Συµβούλιο, ενεργώντας κατά τον τρόπο αυτό, έλαβε προσεκτικά υπόψη τις γνώµες των

διάφορων θεσµικών οργάνων της Κοινότητας.

____________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.11.1999

SEC(1999)1862 τελικό

98/0249 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση του Συµβουλίου επί της τροποποιηµένης πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής

αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

1. Ιστορικό του φακέλου:

Η πρόταση διαβιβάσθηκε στο Συµβούλιο στις: 20.07.1998

Η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σε πρώτη ανάγνωση) εκδόθηκε στις: 11.02.1999

Η τροποποιηµένη πρόταση εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις: 19.04.1999

Το νέο Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου στις:16.09.1999

Η κοινή θέση εκδόθηκε στις: 08.11.1999

Η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής εκδόθηκε στις: 24.03.1999

Η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών εκδόθηκε στις: 11.03.1999

2. Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής:

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στον περιορισµό της ρύπανσης της θάλασσας,

µε την εξασφάλιση ύπαρξης επαρκών διαθέσιµων εγκαταστάσεων παραλαβής

αποβλήτων σε όλους τους λιµένες της ΕΕ, στους οποίους συγκαταλέγονται οι

λιµένες αναψυχής και οι µαρίνες. Προβλέπει, επίσης, µέσα, προκειµένου να

εξασφαλίζεται η χρησιµοποίηση των διαθέσιµων εγκαταστάσεων από όλα τα πλοία,

συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών και των σκαφών αναψυχής. Τα µέσα αυτά

συνίστανται, µεταξύ άλλων, σε απαιτήσεις κοινοποίησης, υποχρεώσεις παράδοσης,

κανόνες σύγκλισης των συστηµάτων τελών και εναρµονισµένες διαδικασίες

ελέγχου.

Η πρόταση λοιπόν βασίζεται σε υφιστάµενες διεθνείς υποχρεώσεις, τις οποίες έχουν

ήδη αποδεχθεί όλα τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της ∆ιεθνoύς Σύµβασης τoυ 1973 για

την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλoία και τoυ συναφούς Πρωτoκόλλoυ τoυ 1978

(Marpol 73/78), αλλά επεκτείνεται περαιτέρω στον λεπτοµερή καθορισµό των

πρακτικών, νοµικών και οικονοµικών ευθυνών µεταξύ των διαφόρων συντελεστών

που ασχολούνται µε την παράδοση αποβλήτων και καταλοίπων στους λιµένες.

3. Σχόλια επί της κοινής θέσης:

3.1 Γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης:

Κατά την πρώτη ανάγνωσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δεκαοκτώ

τροπολογίες στην αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή δέχθηκε οκτώ από τις

τροπολογίες αυτές, ορισµένες εν µέρει, άλλες κατά τις κύριες αρχές τους ή κατόπιν

αναδιατύπωσης, και τροποποίησε την αρχική πρότασή της αναλόγως. Οι τροπολογίες - ή

τουλάχιστον, οι βασικές αρχές τους - που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή έχουν λογική

συνέπεια µε τον στόχο της αρχικής πρότασης και προσφέρουν προστιθέµενη αξία, µέσω

της διευκρίνισης των διατάξεών της.

Η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να δεχθεί τις άλλες τροπολογίες, για λόγους που

εξηγήθηκαν στην αιτιολογική έκθεση της τροποποιηµένης πρότασης (COM (1999) 149



3

τελικό) και προφορικώς από τον Επίτροπο Neil Kinnock στην ολοµέλεια του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Φεβρουαρίου 1999.

Το Συµβούλιο εξέδωσε κοινή θέση επί ενός κειµένου το οποίο περιέχει την ουσία

των περισσοτέρων τροπολογιών που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση

της Επιτροπής, καθώς και ορισµένες επιπρόσθετες διατάξεις. Αποτελεί εξισορροπηµένη

συµβιβαστική λύση µεταξύ των διαφόρων επιθυµιών των κρατών µελών, αλλά διατηρεί

την κύρια ώθηση της πρότασης της Επιτροπής.

3.2 Κατάληξη των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη ανάγνωση:

Αιτιολογικές σκέψεις:

- Τρεις από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συµπεριλήφθηκαν

στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής ήταν προσθήκες στις αιτιολογικές

σκέψεις. Το Συµβούλιο δέχθηκε δύο εξ αυτών (τη µνεία της Σύµβασης του Ελσίνκι και

τη µνεία των ωφελειών ενός συστήµατoς πληρoφoριών για την αξιoλόγηση της

εφαρµoγής της oδηγίας). Η τρίτη προσθήκη, ωστόσο, αφορούσε την τροποποίηση

του άρθρου 12 παράγραφος 3, θέµα που θεωρήθηκε ότι είναι καλύτερα να

αντιµετωπισθεί µε δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου. Συνεπώς, έχει διαγραφεί η

αιτιολογική σκέψη 22α και η συµφωνία για συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και

της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινών κριτηρίων εντοπισµού των πλοίων τα οποία

παράγουν µειωµένες ποσότητες αποβλήτων βρίσκεται ως δήλωση στα πρακτικά του

Συµβουλίου. Η Επιτροπή είναι σε θέση να δεχθεί αυτή την αλλαγή.

Η τροπολογία στο άρθρο 3:

- Η Επιτροπή δέχθηκε αυτή την τροπολογία κατ’ αρχήν, κατόπιν αναδιατύπωσης,

προκειµένου να την ευθυγραµµίσει µε το κείµενο της Marpol 73/78 (άρθρο 12

παράγραφος 1 στοιχείο θ. της τροποποιηµένης πρότασης). Ωστόσο, το Συµβούλιο

προτίµησε να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των εξαιρουµένων πλοίων µε δήλωση στα

πρακτικά του Συµβουλίου, λόγω της ειδικής θέσης των πολεµικών σκαφών στην

κοινοτική νοµοθεσία και των δυσκολιών επιβολής της προτεινόµενης διάταξης. Η

Επιτροπή δέχεται τα επιχειρήµατα αυτά και θεωρεί ότι η δήλωση του Συµβουλίου

επαρκεί για να εξασφαλίσει ότι ακόµη και σκάφη που απολαύουν ασυλίας και

φέρουν τη σηµαία των κρατών µελών πρέπει να συµµορφωθούν µε το καθεστώς

διάθεσης των αποβλήτων.

Οι τροπολογίες στο άρθρο 11:

- Όσον αφορά την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο άρθρο 11

παράγραφος 3 σχετικά µε τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης προς την οδηγία, τόσο η

Επιτροπή, όσο και το Συµβούλιο συµφώνησαν µε το Κοινοβούλιο ότι η σύνδεση των

επιθεωρήσεων µε εργασίες διακίνησης φορτίου ή επιβίβαση επιβατών ίσως είναι

υπερβολική. Ενώ η Επιτροπή, στην τροποποιηµένη πρότασή της, ακολούθησε τη

διατύπωση που προτάθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο έκρινε ότι στο πλαίσιο

αυτό µπορεί να µην ενδείκνυται λεπτοµερέστερη επιθεώρηση βάσει της οδηγίας

95/21/ΕΚ, καθώς αυτή συνεπάγεται ορισµένους ελέγχους που αφορούν αποκλειστικά

την ασφάλεια. Θεωρήθηκε επίσης ότι δεν ενδείκνυται να γίνει µνεία της εν λόγω

οδηγίας, δεδοµένου οι επιθεωρήσεις των αποβλήτων δεν διενεργούνται πάντοτε από

λιµενικούς υπαλλήλους του κρατικού έλεγχου των λιµένων. Η Επιτροπή δέχεται τα
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επιχειρήµατα αυτά και δέχεται επίσης ότι η µνεία της απαγόρευσης του απόπλου µέχρις

ότου διενεργηθεί κατάλληλη επιθεώρηση συνιστά επαρκή µηχανισµό αποτροπής και

ελέγχου, εάν συνδυάζεται µε το καθεστώς κυρώσεων που προβλέπεται στο άρθρο

13.

Οι τροπολογίες στο άρθρο 12:

- Όσον αφορά την πρόταση να συµπεριληφθεί στο άρθρο 12 νέα παράγραφος 3α

σχετικά µε κριτήρια σε κλίµακα ΕΕ για πλοία φιλικά προς το περιβάλλον, η

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής περιείχε διάταξη προς αυτή την κατεύθυνση,

αν και µε αρκετά διαφορετική διατύπωση. Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την αρχή της

επιδίωξης τέτοιων κριτηρίων, αλλά έκρινε ότι ο καταλληλότερος τρόπος να

συµπεριληφθεί η εν λόγω αρχή ήταν µε δήλωση στα πρακτικά του Συµβουλίου, η

οποία επισυνάπτεται στην κοινή θέση. Η Επιτροπή είναι σε θέση να δεχθεί αυτόν τον

τρόπο αντιµετώπισης του θέµατος.

Οι τροπολογίες στο νέο άρθρο 17α:

- Το Κοινοβούλιο εξέφρασε ανησυχία σχετικά µε την κάλυψη των λυµάτων και τον

ελλείποντα ορισµό της καταλληλότητας στην αρχική πρόταση οδηγίας και πρότεινε να

συµπεριληφθεί µνεία της προσαρµογής της οδηγίας, µόλις διευκρινισθούν τα αντίστοιχα

ζητήµατα σε διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο του ∆ΝΟ. Όσον αφορά τα λύµατα, η

Επιτροπή συµφώνησε κατ’ αρχήν και πρότεινε νέο άρθρο 15 παράγραφος 3 στην

τροποποιηµένη πρότασή της. Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την αρχή, αλλά ήταν

διατεθειµένο να προχωρήσει ακόµη περαιτέρω και να καταστήσει "αυτόµατη" την

κάλυψη των ουσιών του Παραρτήµατος IV της Marpol, κατόπιν της έναρξης ισχύος του

Παραρτήµατος IV. Αυτό είναι επακόλουθο των τροποποιήσεων στα άρθρα 2

παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 1 της κοινής θέσης και τυγχάνει της υποστήριξης της

Επιτροπής. Όσον αφορά τον ορισµό της καταλληλότητας, η Επιτροπή του ∆ΝΟ για την

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε τις εργασίες της επί του

θέµατος κατά το χρονικό διάστηµα που η οµάδα εργασίας του Συµβουλίου εξέταζε την

παρούσα πρόταση. Στην κοινή θέση επιζητήθηκε συνέπεια µε την προσέγγιση του

∆ΝΟ, το οποίο εξασφαλίζεται µε το τροποποιηµένο κείµενο του άρθρου 4. Η Επιτροπή

υποστηρίζει τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Η τροπολογία στο παράρτηµα I:

- Τόσο η Επιτροπή, όσο και το Συµβούλιο δέχθηκαν την αρχή της παραποµπής σε

κανονισµό της ΕΚ αντί σε πρότυπα του ISO για την υπόδειξη συστήµατος

περιβαλλoντικής διαχείρισης. Πόσω µάλλον, αφού η αλλαγή της παραποµπής δεν

µεταβάλλει τον σκοπό της διάταξης, δεδοµένου ότι τα δύο συστήµατα περιβαλλoντικής

διαχείρισης είναι εν πολλοίς παρόµοια. Ωστόσο, πρέπει να αποφευχθεί να καταστεί

υποχρεωτικό ή "οιονεί υποχρεωτικό" στο πλαίσιο αυτό το σύστηµα οικολογικής

διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου, το οποίο βασίζεται σε εκούσια συµµετοχή. Ως

εκ τούτου, η Επιτροπή και το Συµβούλιο διατήρησαν την αρχική διατύπωση της

πρότασης (“Η συµµόρφωση αυτή τεκµαίρεται…”), αν και συµφώνησαν να αλλάξουν

την παραποµπή και να παραπέµψουν στον κανονισµό EMAS.
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3.3 Νέες διατάξεις που θεσπίσθηκαν από το Συµβούλιο και αντίστοιχη θέση της

Επιτροπής:

Αιτιολογικές σκέψεις:

- Το Συµβούλιο τροποποίησε και αναδιάταξε τις αιτιολογικές σκέψεις, σύµφωνα µε το

κείµενο της κοινής θέσης, προκειµένου να τις καταστήσει ορθολογικές. Η Επιτροπή

συµφώνησε µε αυτή την αναδιάταξη για λόγους συνέπειας και σαφήνειας.

Άρθρο 2:

- Εκτός από συντακτικές τροποποιήσεις και τον αναδιατυπωµένο ορισµό για τα

"απόβλητα πλοίου", θέµα το οποίο αναπτύχθηκε στο προηγούµενο µέρος, το

Συµβούλιο άλλαξε δύο ορισµούς. Ο ένας είναι ο ορισµός των "πλοίων", όπου η

συµπερίληψη της λέξης "ποντοπόρα" εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα

σκάφη των εσωτερικών πλωτών οδών και, µέσω του άρθρου 3, τους λιµένες που

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από τα εν λόγω σκάφη. Η άλλη αλλαγή αφορά τον

ορισµό των "λιµένων". Ο σκοπός του νέου ορισµού είναι να αποφευχθούν τα στοιχεία

ταυτολογίας του αρχικού ορισµού και να διευκρινισθεί λεπτοµερέστερα η κάλυψη. Κατ’

ουσία, όµως, δεν προβλέπεται διαφορά, καθώς και οι δύο ορισµοί εξασφαλίζουν

ευρύτατη κάλυψη των λιµένων, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι τερµατικοί

σταθµοί και οι µαρίνες. Η Επιτροπή θεωρεί αυτές τις τροποποιήσεις ευπρόσδεκτες.

Άρθρο 3:

- Οι λέξεις "συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών

αναψυχής" στην παράγραφο 1 προστέθηκαν για να ενισχυθεί η θέση σύµφωνα µε

την οποία τα υπόψη σκάφη είναι "πλοία" κατά την έννοια της οδηγίας. "Εκτός

αντιθέτων ρητών διατάξεων" θεωρήθηκε περιττό. Με την προσθήκη στην

παράγραφο 2 εξασφαλίζεται η εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας λιµένων

που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από σκάφη των εσωτερικών πλωτών οδών ή από

πλοία που απολαύουν ασυλίας. Αυτό ακολουθεί τη λογική της Σύµβασης Marpol
73/78. Η Επιτροπή δύναται να δεχθεί τη διευκρίνιση αυτή, που απορρέει από

προβληµατισµούς περί δικαιοδοσίας, αλλά κρίνει ότι ακόµη και λιµένες που

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από πολεµικά ή άλλα πλοία που απολαύουν ασυλίας

πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων, µέσω της δήλωσης των

κρατών µελών, η οποία αποτελεί µέρος της κοινής θέσης.

Άρθρο 4:

- Το Συµβούλιο αποφάσισε να συνδέσει τις απαιτήσεις για διάθεση εγκαταστάσεων

παραλαβής µε τις ανάγκες των πλoίων πoυ χρησιµoπoιoύν συνήθως τον λιµένα,

προκειµένου να αποφύγει υπερβολικές απαιτήσεις για τους λιµένες. Η πρόβλεψη

καταλληλότητας στην παράγραφο 2 υπαγορεύθηκε από επακόλουθες εξελίξεις στο

πλαίσιο του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού και από την ανάγκη να εναρµονισθούν

όσο το δυνατόν περισσότερο οι ευρωπαϊκές έννοιες µε τις διεθνείς. Οι αλλαγές στην

τρίτη παράγραφο αφορούν την υποχρέωση να εξασφαλίζεται κατάλληλη γνωστοποίηση

ανεπαρκών εγκαταστάσεων στα κράτη µέλη παρά στους πλοιάρχους. Η Επιτροπή

δέχεται όλες αυτές τις αλλαγές, αφού προσθέτουν µεγαλύτερη σαφήνεια, χωρίς να

επηρεάζουν την κύρια ώθηση της αρχικής πρότασής της.
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Άρθρο 5:

- Tο Συµβούλιο πρόσθεσε ορισµένες διατάξεις στο άρθρο 5, µε σκοπό τη διευκρίνιση

του κειµένου. Το νέο κείµενο στην πρώτη παράγραφο ενισχύει το καθήκον

διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι χρήστες

του λιµένα, όταν καταρτίζεται το πρόγραµµα παραλαβής και διακίνησης απoβλήτων.

Αυτή η διαδικασία διαβουλεύσεων περιλαµβανόταν µόνον στο παράρτηµα στην

αρχική πρόταση και, εποµένως, ενισχύεται µε αυτή την προσθήκη. Αφού µε τον τρόπο

αυτόν υποστηρίζονται και ενισχύονται οι στόχοι της αρχικής πρότασής της, η Επιτροπή

δέχεται την εν λόγω προσθήκη.

- Με τη νέα παράγραφο 2 επιδιώκεται να αποφεύγονται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις

για τους λιµένες και, για τον σκοπό αυτόν, καθίσταται δυνατή η κατάρτιση

προγραµµάτων σε περιφερειακό πλαίσιο, εφόσον απαιτείται για λόγους

αποτελεσµατικότητας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή είναι βιώσιµη λύση για µικρούς

λιµένες που βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλον, για τους οποίους µπορεί να υπάρχουν

κοινές στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων και για τους οποίους θα ήταν δυσανάλογη

η διοικητική επιβάρυνση επιµέρους προγραµµατισµού. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι

επιβάλλεται να µην παρερµηνευθεί η παρούσα διάταξη, ούτε να γίνει κατάχρησή της, µε

αποτέλεσµα να µειωθεί η εθνική διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, µέσω

περιορισµένου αριθµού περιφερειακών προγραµµάτων που καλύπτουν ολόκληρη

την ακτογραµµή. Ως εκ τούτου, τονίζει τη σπουδαιότητα της διάταξης όσον αφορά

τα προβλεπόµενα για κάθε επιµέρους λιµένα και θεωρεί ότι η επιλογή του

περιφερειακού προγραµµατισµού πρέπει να περιορίζεται κυρίως στους µικρούς λιµένες

που βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλον.

Άρθρο 6:

- Το Συµβούλιο καθόρισε δύο διατάξεις όσον αφορά την υποχρέωση εκ των προτέρων

κοινοποίησης για τα πλοία. Η προσθήκη στο τέλος της πρώτης παραγράφου διευκρινίζει

ότι ο παραλήπτης µπορεί επίσης να είναι ο φορέας εκµετάλλευσης της εγκατάστασης

παραλαβής και ότι, στην περίπτωση αυτή, το άτοµο αυτό πρέπει να διαβιβάσει την

πληροφορία στην αρµόδια αρχή. Η Επιτροπή έκρινε ότι η επιλογή αυτή προβλεπόταν

στην αρχική της πρόταση, αλλά δεν αντιτίθεται στη διευκρίνιση που προτείνεται από το

Συµβούλιο. Η άλλη αλλαγή είναι η διάταξη στην παράγραφο 2 σχετικά µε το χρονικό

διάστηµα φύλαξης των στοιχείων στο πλοίο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπόψη διάταξη

συνιστά βελτίωση και συµφωνεί µε το Συµβούλιο ότι η φύλαξή τους στο πλοίο

τουλάχιστον έως τον επόµενο λιµένα κατάπλου είναι η ενδεδειγµένη διάρκεια. Η

ανίχνευση του ιστορικού διάθεσης απoβλήτων για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω των µητρώων για τα έλαια και τα απόβλητα του

πλοίου.

Άρθρο 7:

- Το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες νέες διατάξεις στο άρθρο 7 παράγραφος 2 σχετικά

µε τις υποχρεώσεις παράδοσης των αποβλήτων πλοίων. Η αλλαγή της διατύπωσης στην

πρώτη πρόταση της παραγράφου υποδεικνύει την ύπαρξη δικαιώµατος των πλοίων να

αποπλέουν, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενώ από το προηγούµενο κείµενο

συναγόταν ότι εναπόκειτο στις αρχές των κρατών µελών να χορηγήσουν άδεια σε κάθε

επιµέρους περίπτωση. Αφού η δεύτερη προσέγγιση θα µπορούσε να καταλήξει σε

αδικαιολόγητη διοικητική επιβάρυνση, τόσο για τα πλοία, όσο και για τις αρχές, η
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Επιτροπή κρίνει ότι η διευκρίνιση αυτή αποτελεί βελτίωση. Ορισµένες λέξεις που

προστέθηκαν προς το τέλος της πρότασης διευκρινίζουν περαιτέρω ότι ο χώρος για την

αποθήκευση των αποβλήτων πρέπει να προορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και ότι

καλύπτεται η συνολική ποσότητα αποβλήτων, και όχι µόνον η ποσότητα που πρόκειται

να συσσωρευθεί.

- Η δεύτερη πρόταση στην παράγραφο 2 είναι νέα. Προβλέπει επιπρόσθετα

προληπτικά µέτρα από τα κράτη του λιµένα, εάν το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα

αποθήκευσης αποβλήτων, αλλά, παρόλα ταύτα, λόγω του προβλεπόµενου δροµολογίου

του, παρουσιάζει κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο

κίνδυνος να απορριφθούν τα απόβλητα στη θάλασσα πρέπει να είναι το

αποφασιστικό κριτήριο στο πλαίσιο αυτό.

- Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η τρίτη παράγραφος, η οποία επίσης προστέθηκε

από το Συµβούλιο, είναι σηµαντική υπό το φως των αλλαγών που έγιναν στη δεύτερη

παράγραφο. Η τρίτη παράγραφος εξασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη δύνανται να επιλέγουν

αυστηρότερες απαιτήσεις παράδοσης, εφόσον θεσπίζονται σύµφωνα µε το διεθνές

δίκαιο. Αφενός, αυτό σηµαίνει ότι η οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν

αυστηρότερα περιφερειακά πρότυπα για απαιτήσεις παράδοσης, που έχουν συµφωνηθεί

σε διεθνές επίπεδο, όπως η τροποποίηση του Παραρτήµατος IV της Σύµβασης του

Ελσίνκι του 1974/1992, η οποία καλύπτει τη Βαλτική Θάλασσα. Αφετέρου, σηµαίνει ότι

οποιεσδήποτε απαιτήσεις παράδοσης δεν αντιστοιχούν ή δεν είναι σύµφωνες µε το

διεθνές δίκαιο, δεν θα έχουν τέτοια αποτελέσµατα.

Άρθρο 8:

- Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο (α), έχει διαγραφεί η λέξη "ουσιαστικά" από την

αρχή της συνεισφοράς όλων των πλοίων που προσεγγίζουν σε λιµένα στο κόστος

παραλαβής αποβλήτων, ανεξαρτήτως του εάν χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις ή

όχι. Στην πρώτη του ανάγνωση, το Κοινοβούλιο πρότεινε τροπολογία επί του

θέµατος, η οποία προέβλεπε ότι τουλάχιστον 90% του κόστους παραλαβής

αποβλήτων θα καλύπτεται από συνεισφορές όλων των πλοίων. Η τροπολογία δεν

υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή, η οποία έκρινε ότι δεν λάµβανε επαρκώς υπόψη την

ανάγκη για διαφορετικές λύσεις σε διάφορους λιµένες και κράτη µέλη.

- Το Συµβούλιο ήταν επίσης της γνώµης ότι χρειάζεται περισσότερο ευέλικτη

προσέγγιση για το σύστηµα τελών, χωρίς, όµως, να διακυβεύονται οι θεµελιώδεις

αρχές επί των οποίων βασίζεται το άρθρο για τα συστήµατα τελών (ήτοι, ότι όλα τα

πλοία θα συνεισφέρουν στο κόστος και ότι το σύστηµα τελών δεν θα παρέχει

κίνητρο για απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα). Η κοινή θέση αντιπροσωπεύει µια

λεπτή ισορροπία µεταξύ των διαφόρων απόψεων των κρατών µελών επί του

θέµατος. Η άποψη της Επιτροπής είναι ότι το σύστηµα τελών πρέπει να αφήνει

περιθώριο για κάποια ευελιξία και ότι η πλέον σηµαντική πλευρά αυτού του άρθρου

είναι ότι διατηρούνται οι δύο προαναφερόµενες αρχές. Έχει δεχθεί την κοινή θέση

ως συµβιβαστική λύση, έχοντας επίσης κατά νουν την κοινή δήλωση που

µνηµονεύεται κατωτέρω. Η Επιτροπή περαιτέρω πιστεύει ότι οι διαφορές στις

πρακτικές συνέπειες µεταξύ της αρχικής διατύπωσης και εκείνης της κοινής θέσης

είναι σχετικά περιορισµένες.
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- Η πρόταση του Κοινοβουλίου να συµπεριληφθεί νέα παράγραφος σχετικά µε µέτρα

παρακολούθησης σε περίπτωση που το σύστηµα τελών έχει αρνητικές επιπτώσεις

στον ανταγωνισµό δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή. Εκτός από τις πρακτικές

δυσκολίες εκτίµησης των αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισµό µε βάση ένα

(ήσσονος σηµασίας) στοιχείο των συνολικών λιµενικών τελών, δεν ήταν αποδεκτό

και για τυπικούς λόγους: εάν ανακύψουν πραγµατικά προβλήµατα ανταγωνισµού, η

Επιτροπή δύναται να χρησιµοποιήσει τις εξουσίες που της παρέχονται από τη συνθήκη.

Αφετέρου, τόσο το Συµβούλιο, όσο και η Επιτροπή συµµερίζονται τις ανησυχίες του

Κοινοβουλίου µήπως ένα σύστηµα τελών, που δεν αποθαρρύνει αρκετά την

απόρριψη αποβλήτων στη θάλασσα, έχει αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και

µήπως ένα σύστηµα τελών, που είναι υπέρ το δέον ευέλικτο, έχει ανεπιθύµητο

αντίκτυπο στην πορεία που ακολουθούν οι ροές αποβλήτων εντός της Κοινότητας.

Ως εκ τούτου, η κοινή θέση περιλαµβάνει δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής

στα πρακτικά ότι θα πρέπει να γίνει πρόταση τροποποίησης της οδηγίας, εάν τυχόν

υπάρξουν τέτοια αποτελέσµατα.

- Πλην των ανωτέρω, µόνον συντακτικές αλλαγές έχουν γίνει στο άρθρο 8. Η

διαγραφή των 10 λέξεων στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 2 απορρέει από την

υπόθεση ότι το τέλος εξ ορισµού είναι απίθανο να έχει ως αποτέλεσµα την ενθάρρυνση

της παράδοσης. Η αλλαγή της διατύπωσης στο στοιχείο (β) είναι συνέπεια της

διαγραφής της λέξης "ουσιαστικά" στο στοιχείο (α) και έχει σκοπό να δώσει έµφαση

στην ουδέτερη θέση του άρθρου ως προς τη σχέση µεταξύ του σταθερού και του

µεταβλητού µέρους του τέλους. Η Επιτροπή είναι σε θέση να δεχθεί τις εν λόγω

αλλαγές.

Άρθρο 9:

- Στο άρθρο για τις εξαιρέσεις, το Συµβούλιο αποφάσισε να αναφερθεί ειδικά στην

πρώτη παράγραφο του άρθρου 7, αντί να αναφερθεί σε ολόκληρο το άρθρο. Ο λόγος για

την αλλαγή αυτή είναι να καταστεί σαφές ότι καµία εξαίρεση δεν µπορεί να έχει ως

αποτέλεσµα να επιτραπεί σε πλοίο που δεν διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης

αποβλήτων να συνεχίσει το ταξίδι του. Οι αλλαγές στη δεύτερη παράγραφο καθιστούν

σαφές ότι τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Επιτροπή µεµονωµένα

για κάθε επιµέρους εξαίρεση, αλλά επαρκεί, για τον σκοπό αυτόν, λιγότερο

γραφειοκρατικό σύστηµα κοινοποίησης. Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί τις αλλαγές

αυτές, αφού απλώς διευκρινίζουν τις ιδέες στις οποίες βασίζεται η αρχική της πρόταση.

Άρθρο 11:

- Εκτός από την αλλαγή στο καθεστώς επιβολής, το οποίο περιγράφηκε στο

προηγούµενο µέρος, µόνον συντακτικές αλλαγές έχουν γίνει στο άρθρο 11. Η µόνη

µετατροπή που συνεπάγεται αλλαγή στη διατύπωση είναι η διεύρυνση του πεδίου

εφαρµογής της επιθεώρησης κατά την παράγραφο 2 δεύτερη περίπτωση, όπου οι

"ανακρίβειες" στις πληροφορίες της κοινοποίησης έχουν διευρυνθεί για να

συµπεριληφθούν και "άλλοι λόγοι να πιστεύεται ότι το πλοίο δεν συµµορφούται προς

την παρούσα οδηγία". Η Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτες τις αλλαγές στο άρθρο 11 και

κρίνει ότι βελτιώνουν τη σαφήνεια του άρθρου.

Άρθρο 12:

- Το Συµβούλιο αποφάσισε να διαγράψει την παράγραφο (ζ.) του άρθρου 12, η οποία
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προέβλεπε δέουσα αποζηµίωση των πλοιοκτητών, οι οποίοι έχουν τηρήσει την οδηγία,

αλλά υφίστανται αδικαιολόγητη καθυστέρηση λόγω ανεπάρκειας των λιµενικών

εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων. Ο λόγος για τη διαγραφή ήταν το επιχείρηµα

ότι οι υφιστάµενες νοµικές διαδικασίες καθιστούν δυνατή σε κάθε περίπτωση την

αποζηµίωση των πλοίων και ότι η παράγραφος αυτή ήταν περιττή. Η Επιτροπή είναι της

γνώµης ότι αυτή η διασφάλιση για πλοία και πλοιοκτήτες ήταν σηµαντικό στοιχείο για

την επίτευξη κατάλληλης ισορροπίας µεταξύ των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που

αφορούν τα πλοία και εκείνων που αφορούν τους λιµένες στην οδηγία και ότι η

διαγραφή, εποµένως, ήταν ατυχής. Η Επιτροπή έκανε δήλωση στα πρακτικά του

Συµβουλίου, όπου έλαβε υπόψη τις απόψεις των κρατών µελών και δήλωσε ότι το θέµα

θα παραµείνει υπό εξέταση και η Επιτροπή θα επανέλθει επ’ αυτού, εν ανάγκη. Κατά

τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή έχει εξασφαλίσει ότι τα προβλήµατα που σχετίζονται µε

ανεπαρκή µέριµνα για τις ανάγκες και τα δικαιώµατα των πλοίων εντός του πεδίου

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θα αντιµετωπισθούν στο µέλλον, εάν αποδειχθεί ότι

είναι ουσιαστικά.

Άρθρο 14:

- Το τροποποιηµένο κείµενο του άρθρου 14 παραπέµπει στην απόφαση 1999/468/ΕΚ

της 28ης Ιουνίου 1999. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε αφού η Επιτροπή είχε υποβάλει την

τροποποιηµένη πρότασή της και το κείµενο, κατά συνέπεια, έχει προσαρµοσθεί για να

καταστεί σύµφωνο προς το πλέον πρόσφατο κείµενο. Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί

αυτόν τον τρόπο παραποµπής στην απόφαση 1999/468/ΕΚ.

Άρθρο 15:

- Το Συµβούλιο προσδιόρισε ότι µόνον ο ορισµός της Marpol 73/78 µπορεί να

τροποποιείται µε τη διαδικασία της επιτροπής, παρά όλοι οι ορισµοί. Προτίµησε επίσης

να χρησιµοποιήσει τον ευρύτερο όρο "µέσα του ∆ΝΟ" αντί για "ψηφίσµατα",

προκειµένου να είναι δυνατή η απλουστευµένη προσαρµογή οποιουδήποτε σχετικού

κειµένου του ∆ΝΟ που έχει προσαρµοσθεί ή υποστεί αλλαγές, στο οποίο παραπέµπει η

παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δεν αντιτίθεται σε καµία από τις αλλαγές αυτές.

Άρθρο 16:

- Το Συµβούλιο θέλησε να παρατείνει το χρονικό όριο για την εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας από 18 µήνες σε 24 µήνες. Η Επιτροπή θα προτιµούσε συντοµώτερη

προθεσµία, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη ότι όλα τα κράτη µέλη είναι συµβαλλόµενα µέρη

στη Σύµβαση Marpol 73/78 και άρα ήδη υπέχουν υποχρέωση, κατά το διεθνές δίκαιο, να

διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις παραλαβής στους λιµένες τους. Η Επιτροπή

αντιλαµβάνεται, ωστόσο, ότι ακόµη και το χρονικό όριο των 24 µηνών αποτελεί

συµβιβαστική λύση µεταξύ των διαφόρων επιθυµιών των κρατών µελών και δεν

αντιτίθεται σε αυτόν τον συµβιβασµό, ούτε έχει αντίρρηση για την διαγραφή της τρίτης

παραγράφου του άρθρου 16, η οποία εν µέρει επαναλάµβανε την πρώτη παράγραφο και

προέβλεπε διαδικασία κοινοποίησης που θα ήταν υπερβολικά γραφειοκρατική.

Παραρτήµατα I & II:

- Το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες αλλαγές στα παραρτήµατα της οδηγίας. Με τις

αλλαγές επιδιώκεται απλώς και µόνον να διευκρινισθεί η αρχική πρόθεση της πρότασης

της Επιτροπής και να καταστούν πιο εύχρηστα τα παραρτήµατα. Όσον αφορά το



10

παράρτηµα II, οι αλλαγές στις πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται έχουν σκοπό

να παρέχονται στους λιµένες τα ελάχιστα απαραίτητα δεδοµένα για την κατάλληλη

παρακολούθηση της εφαρµογής της οδηγίας. Η Επιτροπή δέχεται όλες τις αλλαγές στα

παραρτήµατα, καθώς προσφέρουν µεγαλύτερη σαφήνεια, χωρίς να επηρεάζουν τις

κύριες αρχές της αρχικής και τροποποιηµένης πρότασης.

3.4 Προβλήµατα σε συνάρτηση µε τις διαδικασίες των επιτροπών κατά την έγκριση της

κοινής θέσης:

Βλέπε άρθρο 14

4. Συµπεράσµατα

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι η ουσία της κοινής θέσης είναι αποδεκτή, αφού τηρεί

τις βασικές αρχές της αρχικής πρότασης και προσφέρει αξιοσηµείωτη προστιθέµενη

αξία, µε τις διευκρινίσεις και τις επιπρόσθετες διατάξεις της. Εξάλλου, η ουσία των

τροπολογιών που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενσωµατώθηκαν

στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη στην

παρούσα κοινή θέση.


