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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/ /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου 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)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 212Ε της 25.7.2000, σ. 102.
2 ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 22.
3 ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 19.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή Θέση του Συµβουλίου της ......... (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 95/21/ΕΚ 1 του Συµβουλίου θεσπίζει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύστηµα ελέγχου

των πλοίων από το κράτος του λιµένα βάσει εναρµονισµένων διαδικασιών επιθεώρησης και

απαγόρευσης απόπλου.

(2) Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των συµβάσεων, των πρωτοκόλλων, των

κωδίκων και των ψηφισµάτων του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), καθώς και οι

εξελίξεις στο πλαίσιο του µνηµονίου συνεννόησης των Παρισίων (ΜΣ).

(3) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβίβαση, στο κράτος του

λιµένα, των ευθυνών του κράτους της σηµαίας, συµπεριλαµβανοµένων των ευθυνών των

αναγνωρισµένων οργανισµών που ενεργούν για λογαριασµό του κράτους της σηµαίας.

(4) Ορισµένα πλοία, λόγω της κακής κατάστασής τους, της σηµαίας τους και του ιστορικού τους,

συνιστούν σαφή κίνδυνο για την ασφάλεια στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Μεταξύ αυτών, υπάρχουν ιδίως πλοία που φέρουν τη σηµαία κράτους το οποίο

χαρακτηρίζεται ως «πολύ υψηλού κινδύνου» ή «υψηλού κινδύνου» στον µαύρο κατάλογο ο

οποίος δηµοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του ΜΣ. Θα πρέπει εποµένως να απαγορευθεί η

είσοδος των πλοίων αυτών στους λιµένες της Κοινότητας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι είναι

δυνατή η εκµετάλλευσή τους χωρίς να εγκυµονούνται κίνδυνοι για τα ύδατα της Κοινότητας.

Θα πρέπει να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραµµές όπου θα παρουσιάζονται λεπτοµερώς οι

διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρµόζονται σε περίπτωση παρόµοιας απαγόρευσης

ελλιµενισµού και άρσης αυτής της απαγόρευσης . Για λόγους διαφάνειας, ο κατάλογος των

πλοίων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος σε λιµένες της Κοινότητας θα πρέπει να

δηµοσιεύεται.

(5) Τα πλοία µε υψηλό συντελεστή εστίασης εγκυµονούν ιδιαίτερα σηµαντικό κίνδυνο

ατυχήµατος ή ρύπανσης που δικαιολογεί την ανάγκη συχνής επιθεώρησής τους , όταν

καταπλέουν σε λιµένες της Κοινότητας.

                                                
1 ΕΕ L 157 της 7.7.1995 σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία της

Επιτροπής 1999/97/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 23.12.1999, σ. 67).
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(6) Οι κατηγορίες των πλοίων που απαριθµούνται στο παράρτηµα V της οδηγίας 95/21/ΕΚ

εγκυµονούν επίσης σηµαντικό κίνδυνο ατυχήµατος ή ρύπανσης µετά από µία ορισµένη

ηλικία. Η µεγάλη διακριτική ευχέρεια που παραχωρείται στην αρχή επιθεώρησης να επιλέξει

ή όχι τέτοια πλοία για ενισχυµένη επιθεώρηση εµποδίζει την επίτευξη οµοιόµορφης

πρακτικής  εντός της Κοινότητας. Είναι συνεπώς απαραίτητο να καταστεί υποχρεωτική η

επιθεώρηση αυτών των πλοίων. Ειδικότερα λαµβανοµένων υπόψη των σοβαρών κινδύνων

ρύπανσης που προκαλούν τα πετρελαιοφόρα πλοία και, λαµβανοµένου επίσης υπόψη του

γεγονότος ότι η πλειονότητα των ελαττωµάτων που οδηγούν στην απαγόρευση του απόπλου

αφορούν πλοία ηλικίας άνω των δεκαπέντε ετών, είναι απαραίτητη η εφαρµογή του

καθεστώτος ενισχυµένων επιθεωρήσεων στα πετρελαιοφόρα ηλικίας άνω των δεκαπέντε

ετών.

(7) Το περιεχόµενο των ενισχυµένων επιθεωρήσεων που αποτελούν το αντικείµενο των

κατευθυντήριων γραµµών, µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά κατά τη διακριτική ευχέρεια της

αρχής επιθεώρησης. Για να επιτευχθεί οµοιόµορφη πρακτική εντός της Κοινότητας, θα

πρέπει, ως εκ τούτου, να καταστούν υποχρεωτικές αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές. Θα

πρέπει, ωστόσο, να προβλεφθεί µία εξαίρεση στις περιπτώσεις όπου η διεξαγωγή

επιθεώρησης επί των εν λόγω πλοίων, δεδοµένης ιδίως της κατάστασης των δεξαµενών

φορτίου του πλοίου ή τυχόν λειτουργικών περιορισµών που συνδέονται µε τις εργασίες

φόρτωσης ή εκφόρτωσης, δεν είναι δυνατή ή θα εγκυµονούσε πολύ σηµαντικούς κινδύνους

για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώµατός του, του επιθεωρητή ή για την ασφάλεια της

περιοχής του λιµένα.

(8) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να οργανώνουν αποτελεσµατικά τις υποχρεωτικές

επιθεωρήσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη προστιθέµενη αξία από το καθεστώς

ενισχυµένων επιθεωρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη των διάφορων λειτουργικών συνθηκών

και χρησιµοποιώντας συνεργασία µεταξύ των λιµένων και των κρατών µελών, µε ταυτόχρονη

προσπάθεια επίτευξης των γενικών ποσοτικών στόχων των επιθεωρήσεων.
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(9) Επειδή  η πρόσληψη και η κατάρτιση ειδικευµένων επιθεωρητών απαιτούν χρόνο, θα πρέπει

να επιτραπεί στα κράτη µέλη να αυξήσουν σταδιακά το δυναµικό της υπηρεσίας

επιθεώρησης· δεδοµένων των χαρακτηριστικών του λιµανιού του Ρότερνταµ, και δη της

σηµασίας του εµπορίου που προσορµίζεται σε αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί για το λιµάνι

αυτό δυνατότητα ελαφράς επιµήκυνσης της προθεσµίας πρόσληψης και κατάρτισης

επιθεωρητών.

(10) Τυχόν αδυναµίες στα δοµικά µέρη του πλοίου ενδέχεται να εντείνουν τον κίνδυνο

ατυχήµατος στη θάλασσα. Όταν πρόκειται για πλοίο που µεταφέρει φορτίο

υδρογονανθράκων χύδην, παρόµοια ατυχήµατα µπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις

για το περιβάλλον. Η αρχή επιθεώρησης οφείλει να διενεργήσει οπτικό έλεγχο των µερών του

πλοίου στα οποία είναι δυνατή η πρόσβαση προκειµένου να εντοπίσει ενδεχόµενη

υπερβολική διάβρωση και να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα παρακολούθησης, ιδίως έναντι

των νηογνωµόνων που είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των δοµικών µερών των πλοίων.

(11) Μια ενισχυµένη επιθεώρηση βασιζόµενη στην υποχρεωτική εξέταση ορισµένων στοιχείων

του πλοίου απαιτεί χρόνο και ενδελεχή οργάνωση. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η

προετοιµασία της επιθεώρησης και να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητά της. Για τον σκοπό

αυτό, ο πλοίαρχος ή ο εφοπλιστής κάθε πλοίου που καταπλέει σε λιµένα της Κοινότητας θα

πρέπει να κοινοποιεί ορισµένες πληροφορίες επιχειρησιακού χαρακτήρα.

(12) Ο αυξανόµενος ρόλος του ελέγχου των πλοίων από το κράτος του λιµένα µε σκοπό την

καταπολέµηση πρακτικών που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα συνεπάγεται µια συνολική

αύξηση των καθηκόντων των επιθεωρητών. Θα πρέπει, για τον λόγο αυτό, να καταβληθεί

ιδιαίτερη προσπάθεια προκειµένου να αποφευχθούν περιττές επιθεωρήσεις και να βελτιωθεί η

ενηµέρωση των επιθεωρητών σχετικά µε το περιεχόµενο των επιθεωρήσεων που έχουν

διεξαχθεί στους προηγούµενους λιµένες. Για τον σκοπό αυτό, η έκθεση επιθεώρησης που

συντάσσεται από τον επιθεωρητή µετά το πέρας κάθε επιθεώρησης, λεπτοµερούς

επιθεώρησης ή ενισχυµένης επιθεώρησης θα πρέπει να αναφέρει τα µέρη του πλοίου που

έχουν αποτελέσει αντικείµενο επιθεώρησης. Ο επιθεωρητής του επόµενου λιµένα όπου θα

καταπλεύσει το πλοίο θα µπορεί µε τον τρόπο αυτό, ενδεχοµένως, να αποφασίσει να µην

επιθεωρήσει ένα µέρος του πλοίου σε περίπτωση που δεν έχει ανιχνευθεί κανένα ελάττωµα

κατά τη διάρκεια της προηγούµενης επιθεώρησης.
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(13) Έχει σηµειωθεί σηµαντική τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα του φερόµενου εξοπλισµού, µε

τον οποίο είναι δυνατή η καταγραφή στοιχείων του ταξιδιού (µέσω καταγραφέων στοιχείων

ταξιδιού VDR ή «µαύρα κουτιά»), ώστε να διευκολύνονται οι έρευνες µετά από ατύχηµα.

Λόγω της σηµασίας του για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, και παράλληλα µε τις

προσπάθειες που καταβάλλονται για το θέµα αυτό στο πλαίσιο του ΙΜΟ, ο εξοπλισµός αυτός

θα πρέπει να καταστεί, µετά από µία πενταετία το πολύ από την έναρξη της ισχύος της

παρούσας οδηγίας, υποχρεωτικός για τα φορτηγά πλοία που έχουν ναυπηγηθεί πριν από την

1η Ιουλίου 2002 και που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιµένες, και, όταν θα είναι

υποχρεωτικός, η έλλειψη ή η βλάβη του θα πρέπει να επιβάλλουν απαγόρευση απόπλου.

(14) Η διοίκηση του κράτους της σηµαίας του επιθεωρούµενου πλοίου ή ο αρµόδιος νηογνώµονας

θα πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων προκειµένου να

εξασφαλίζουν την πλέον αποτελεσµατική παρακολούθηση της εξέλιξης, και ενδεχοµένως της

επιδείνωσης, της κατάστασης του πλοίου, και να λαµβάνουν εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα

αποκατάστασης.

(15) Η ενδεχόµενη ρύπανση από υδρογονάνθρακες κατόπιν ατυχήµατος ενδέχεται να προκαλέσει

σηµαντικές ζηµίες στο περιβάλλον και στην οικονοµία της εµπλεκόµενης περιοχής. Θα

πρέπει, κατά συνέπεια, να ελέγχεται ότι τα πετρελαιοφόρα που καταπλέουν σε λιµένες της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας καλύπτονται επαρκώς έναντι των κινδύνων αυτών.

(16) Η διαφάνεια των πληροφοριών που αφορούν τα πλοία που επιθεωρούνται και των οποίων

απαγορεύεται ο απόπλους αποτελεί ουσιώδες στοιχείο κάθε πολιτικής που έχει ως στόχο να

αποτρέψει τη χρήση πλοίων που δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφάλειας. Στο πλαίσιο

αυτό, είναι αναγκαίο να συµπληρωθεί ο κατάλογος των δηµοσιευόµενων πληροφοριών µε

την αναφορά της ταυτότητας του ναυλωτή του πλοίου. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται στο

κοινό πληρέστερη και σαφέστερη ενηµέρωση σχετικά µε τις επιθεωρήσεις και τις

απαγορεύσεις απόπλου που πραγµατοποιούνται στους κοινοτικούς λιµένες. Αυτό αφορά

ειδικότερα  πληροφορίες σχετικά µε πιο εµπεριστατωµένους ελέγχους που

πραγµατοποιούνται επί των πλοίων, τόσο από τις αρχές του κράτους του λιµένα όσο και από

τους νηογνώµονες, καθώς και  την επεξήγηση των µέτρων που λαµβάνονται από τις αρχές

του κράτους του λιµένα ή τους αρµόδιους νηογνώµονες µετά από απαγόρευση απόπλου η

οποία διατάσσεται δυνάµει της οδηγίας.
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(17) Έχει ουσιώδη σηµασία η παρακολούθηση της εφαρµογής της οδηγίας, προκειµένου να

αποφευχθεί ο κίνδυνος εφαρµογής άνισων επιπέδων ασφάλειας και στρέβλωσης του

ανταγωνισµού µεταξύ λιµένων και περιοχών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τον σκοπό

αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει λεπτοµερέστερες πληροφορίες, ιδίως σχετικά µε τις

κινήσεις των πλοίων στους λιµένες, προκειµένου να είναι σε θέση να πραγµατοποιεί ενδελεχή

έλεγχο των συνθηκών εφαρµογής της οδηγίας. Τέτοιες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται

αρκετά συχνά στην Επιτροπή ώστε να είναι σε θέση να παρεµβαίνει ταχύτερα σε περίπτωση

όπου παρατηρούνται ανωµαλίες στην εφαρµογή της οδηγίας.

(18) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της οδηγίας 95/21/ΕΚ  θεσπίζονται σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών δραστηριοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου τροποποιείται ως εξής :

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο :

«Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 σχετικά µε τον έλεγχο των πλοίων

από το κράτος του λιµένα».

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.07.99, σ. 23.
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2) στο άρθρο 2, τα σηµεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Ως «συµβάσεις» νοούνται :

- η διεθνής σύµβαση περί γραµµών φορτώσεως πλοίων του 1966 (LL 66),

- η διεθνής σύµβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση του 1974

(Solas 74),

- η διεθνής σύµβαση αποφυγής ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία του 1973, και το

σχετικό πρωτόκολλο του 1978 (Marpol 73/78),

- η διεθνής σύµβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης

φυλακών ναυτικών του 1978 (STCW 78),

- Η σύµβαση περί διεθνών κανονισµών προς αποφυγήν συγκρούσεων εν θαλάσση

του 1972 (Colreg 72),

- η διεθνής σύµβαση για την καταµέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων του 1969

(ITC 69),

- η σύµβαση εµπορικής ναυτιλίας (στοιχειώδεις κανόνες) του 1976 (∆ΓΕ αριθ. 147),

- η διεθνής σύµβαση για την αστική ευθύνη, σε περίπτωση ζηµίας από πετρελαϊκή

ρύπανση 1992  (CLC 92),

καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις των συµβάσεων αυτών και οι σχετικοί

υποχρεωτικοί κώδικες, που ισχύουν την ... (+).

2. Ως «ΜΣ» νοείται το µνηµόνιο συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος

του λιµένα, το οποίο υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 26 Ιανουαρίου 1982, όπως έχει

την .... (+).»,

                                                
(+) Ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσης οδηγίας.
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3) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 4

Οργανισµός επιθεώρησης

Τα κράτη µέλη διατηρούν τις κατάλληλες εθνικές υπηρεσίες στον ναυτιλιακό τοµέα µε τον

απαραίτητο αριθµό προσωπικού, ιδίως δε ειδικευµένους επιθεωρητές, αποκαλούµενες εφεξής

«αρµόδιες αρχές», για την επιθεώρηση πλοίων και λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για

να διασφαλίσουν ότι οι αρµόδιες αρχές τους ασκούν τα καθήκοντά τους όπως ορίζεται στην

παρούσα οδηγία.»

4) Στο άρθρο 5, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Η αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους διεξάγει, κάθε χρόνο, συνολικό αριθµό

επιθεωρήσεων πλοίων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 και στο άρθρο 7, που

αντιστοιχεί στο 25% τουλάχιστον του µέσου ετήσιου αριθµού των πλοίων που κατέπλευσαν

στους λιµένες του που υπολογίζεται βάσει των τριών πλέον προσφάτων ηµερολογιακών ετών

για τα οποία υπάρχουν στατιστικές.

2.(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7α, η αρµόδια αρχή φροντίζει ώστε κάθε

πλοίο, που δεν υπόκειται σε ενισχυµένη επιθεώρηση και του οποίου ο συντελεστής εστίασης

που εµφανίζεται στο σύστηµα πληροφοριών Sirenac είναι ανώτερος του 50, να υποβάλλεται

σε επιθεώρηση σύµφωνα µε το άρθρο 6, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας µήνας από

την τελευταία επιθεώρηση σε λιµένα της περιοχής του ΜΣ.
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(β) Όσον αφορά την επιλογή άλλων πλοίων για επιθεώρηση, η αρµόδια αρχή

καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως :

� τα πλοία που προβλέπονται στο παράρτηµα I, µέρος Ι είναι τα πλοία που

επιλέγονται πρώτα για επιθεώρηση, ανεξαρτήτως της τιµής του συντελεστή

εστίασης·

� τα πλοία που προβλέπονται στο παράρτηµα I, µέρος ΙΙ, επιλέγονται κατά

φθίνουσα σειρά, ανάλογα µε τη σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την

τιµή των ορίων του συντελεστή εστίασής τους όπως αναφέρεται στο σύστηµα

πληροφοριών SIRENAC.

3. Τα κράτη µέλη δεν επιθεωρούν πλοία τα οποία έχουν επιθεωρηθεί από άλλο

κράτος µέλος κατά το τελευταίο εξάµηνο, εφόσον :

� το πλοίο δεν αναφέρεται στο παράρτηµα Ι,

� δεν έχουν αναφερθεί ελαττώµατα κατά την προηγούµενη επιθεώρηση,

� δεν υπάρχουν σαφείς λόγοι για τη διεξαγωγή επιθεώρησης.

� το πλοίο δεν καλύπτεται από την παράγραφο 2 σηµείο (α).»
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5) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 7

Υποχρεωτική ενισχυµένη επιθεώρηση ορισµένων πλοίων

1. Τα πλοία που ανήκουν στις κατηγορίες του παραρτήµατος V, τµήµα A, µπορούν να

υποβάλλονται σε ενισχυµένη επιθεώρηση µετά από περίοδο δώδεκα µηνών από την

τελευταία ενισχυµένη επιθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε σε λιµένα κράτους που έχει

υπογράψει το ΜΣ.

2. Εάν τα πλοία αυτά επιλέγονται για επιθεώρηση σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2

σηµείο (β), υποβάλλονται σε ενισχυµένη επιθεώρηση. Ωστόσο, µεταξύ δύο ενισχυµένων

επιθεωρήσεων µπορούν να υποβάλλονται σε επιθεώρηση σύµφωνα µε το άρθρο 6.

3.(α) Ο εφοπλιστής ή ο πλοίαρχος ενός πλοίου που υπάγεται στην παράγραφο 1 ανακοινώνει

όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα V, τµήµα B, στην αρµόδια αρχή του

κράτους µέλους κάθε λιµένα στον οποίο καταπλέει το πλοίο µετά πάροδο δώδεκα µηνών από

την τελευταία ενισχυµένη επιθεώρηση. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται τουλάχιστον τρεις

ηµέρες πριν από την προβλεπόµενη ώρα άφιξης του πλοίου στον λιµένα ή πριν από την

αναχώρηση από τον προηγούµενο λιµένα εάν το ταξίδι προβλέπεται να κρατήσει λιγότερες

από τρεις ηµέρες.

(β) Κάθε πλοίο το οποίο δεν έχει συµµορφωθεί µε το σηµείο (α) υποβάλλεται σε

επιθεώρηση στον λιµένα προορισµού.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7α, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι εκτελείται

ενισχυµένη επιθεώρηση στα πλοία τα οποία υπάγονται στην παράγραφο 3 και τα οποία έχουν

συντελεστή εστίασης τουλάχιστον επτά στον πρώτο λιµένα στον οποίο καταπλέουν µετά

πάροδο δώδεκα µηνών από την τελευταία ενισχυµένη επιθεώρηση.
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Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη µέλη αδυνατούν να αυξήσουν εγκαίρως την

ικανότητά τους να διενεργούν όλες τις απαιτούµενες πρόσθετες επιθεωρήσεις, ιδίως λόγω

προβληµάτων σχετικών µε την πρόσληψη και κατάρτιση επιθεωρητών,  τους παραχωρείται

προθεσµία η οποία εκπνέει την 1η Ιανουαρίου 2003 για να ενισχύσουν προοδευτικά το σώµα

των επιθεωρητών τους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί κατά έξι µήνες για το λιµάνι

του Ρότερνταµ. Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικώς τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο για την παράταση αυτή.

5. Η ενισχυµένη επιθεώρηση διεξάγεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του

παραρτήµατος V, τµήµα Γ.

6. Όταν µια τροποποίηση ή σχέδιο τροποποίησης του ΜΣ υπάρχει κίνδυνος να περιορίσει

την έκταση της υποχρέωσης ενισχυµένης επιθεώρησης που προβλέπεται από το παρόν άρθρο,

η Επιτροπή υποβάλλει αµελλητί στην επιτροπή του άρθρου 18 σχέδιο µέτρων που

αποσκοπούν στην εκ νέου θέσπιση τιµών του συντελεστή εστίασης, ανταποκρινοµένων στους

στόχους της παρούσας οδηγίας».

6) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 7α

∆ιαδικασία σε περίπτωση που δεν µπορεί να γίνει επιθεώρηση σε ορισµένα πλοία

1. Όταν, για επιχειρησιακούς λόγους, κράτος µέλος δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει

επιθεώρηση πλοίου µε συντελεστή εστίασης µεγαλύτερο του 50 όπως αναφέρεται στο

άρθρο 5 παράγραφος 2 σηµείο (α) ή υποχρεωτική ενισχυµένη επιθεώρηση όπως αναφέρεται

στο άρθρο 7 παράγραφος 4, το κράτος µέλος πληροφορεί, χωρίς καθυστέρηση, το σύστηµα

SIRENAC ότι η επιθεώρηση δεν έγινε.
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2. Οι περιπτώσεις αυτές κοινοποιούνται, ανά εξάµηνο, στην Επιτροπή συνοδευόµενες από

τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε η επιθεώρηση.

3. Κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ηµερολογιακού έτους, αυτές οι περιπτώσεις µη

διεξαγωγής επιθεωρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5% του µέσου ετήσιου αριθµού

πλοίων, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται σε επιθεώρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και

τα οποία κατέπλευσαν στους λιµένες του κράτους µέλους, που υπολογίζεται βάσει των τριών

πλέον προσφάτων ηµερολογιακών ετών για τα οποία υπάρχουν στατιστικές.

4. Τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται σε επιθεώρηση, σύµφωνα

µε το άρθρο 5 παράγραφος 2 σηµείο (α) ή, ενδεχοµένως, σε υποχρεωτική ενισχυµένη

επιθεώρηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, κατά τον κατάπλου στον επόµενο

κοινοτικό λιµένα.

5. Εάν κρίνεται απαραίτητο, εντός πέντε ετών από τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας η τιµή του 5% που αναφέρεται στην παράγραφο 3 τροποποιείται βάσει αξιολόγησης

της Επιτροπής, µε τη διαδικασία του άρθρου 19.»
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7) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 7 β :

«Άρθρο 7 β

Μέτρα απαγόρευσης ελλιµενισµού για ορισµένα πλοία

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την απαγόρευση εισόδου στους λιµένες τους, εκτός των

περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 6, στα πλοία που ανήκουν σε µία

από τις κατηγορίες του παραρτήµατος XI, τµήµα A, όταν τα πλοία αυτά :

είτε

− φέρουν τη σηµαία κράτους το οποίο περιλαµβάνεται στον µαύρο κατάλογο που

δηµοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του ΜΣ, και

− έχει απαγορευθεί ο απόπλους των πάνω από δύο φορές κατά τη διάρκεια των

προηγουµένων εικοσιτεσσάρων µηνών από λιµένα κράτους µέλους που έχει

υπογράψει το ΜΣ,

είτε

− φέρουν τη σηµαία κράτους το οποίο χαρακτηρίζεται «πολύ υψηλού κινδύνου» ή

«υψηλού κινδύνου» στον µαύρο κατάλογο που δηµοσιεύεται στην ετήσια έκθεση

του ΜΣ, και

− έχει απαγορευθεί ο απόπλους των πάνω από µία φορά κατά τη διάρκεια των

προηγουµένων τριανταέξι µηνών από λιµένα κράτους µέλους που έχει υπογράψει

το ΜΣ.
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Το µέτρο της απαγόρευσης ελλιµενισµού εφαρµόζεται ευθύς ως  το πλοίο λάβει άδεια

να εγκαταλείψει τον λιµένα όπου επιβλήθηκε σε αυτό δεύτερη ή τρίτη απαγόρευση

απόπλου, ανάλογα µε την περίπτωση.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη συµµορφώνονται µε τις

διαδικασίες που αναφέρονται στο παράρτηµα XI, τµήµα B.

3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει ανά εξάµηνο τις πληροφορίες που αφορούν τα πλοία στα οποία

απαγορεύεται η είσοδος στους λιµένες της Κοινότητας κατ� εφαρµογήν του παρόντος

άρθρου.»

8) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 8

Έκθεση επιθεώρησης προς τον πλοίαρχο

Μετά την περάτωση µίας επιθεώρησης, µίας λεπτοµερέστερης επιθεώρησης ή µίας

ενισχυµένης επιθεώρησης, ο επιθεωρητής συντάσσει έκθεση σύµφωνα µε το Παράρτηµα IX.

Αντίγραφο της έκθεσης επιθεώρησης παραδίδεται στον πλοίαρχο του πλοίου.»·

9) Στο άρθρο 9 :

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Η αρµόδια αρχή βεβαιώνεται ότι τα τυχόν ελαττώµατα που επιβεβαιώνονται ή

αποκαλύπτονται κατά την επιθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και

στο άρθρο 7 αποκαθίστανται ή θα αποκατασταθούν σύµφωνα µε τις συµβάσεις.»·
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(β) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«5. Εάν οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και το άρθρο 7

καταλήγουν σε απαγόρευση απόπλου, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει αµέσως, γραπτώς

και επισυνάπτοντας την έκθεση επιθεώρησης, την διοίκηση του κράτους του οποίου τη

σηµαία δικαιούται να φέρει το πλοίο (στο εξής καλούµενη «διοίκηση της σηµαίας») ή,

εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τον πρόξενο ή, απουσία του, τον πλησιέστερο διπλωµατικό

αντιπρόσωπο του κράτους αυτού, για όλες τις περιστάσεις οι οποίες κατέστησαν

αναγκαία αυτή την επέµβαση. Επιπλέον, απευθύνεται κοινοποίηση, εφόσον απαιτείται,

στους οριζόµενους επιθεωρητές ή τους αναγνωρισµένους οργανισµούς που είναι

υπεύθυνοι για την έκδοση των πιστοποιητικών κλάσης ή των πιστοποιητικών που

εκδίδονται για λογαριασµό του κράτους της σηµαίας σύµφωνα µε τις διεθνείς

συµβάσεις.»

10) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ενός πλοίου ή ο εκπρόσωπός του στο κράτος µέλος έχει

δικαίωµα προσφυγής κατά µιας απόφασης απαγορεύσεως απόπλου ή απαγόρευσης

ελλιµενισµού της αρµόδιας αρχής. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την απαγόρευση απόπλου ή

την απαγόρευση ελλιµενισµού.»·

11) Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Τα κράτη µέλη διατηρούν µέτρα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία

µεταξύ της αρµόδιας αρχής τους και των αρµόδιων αρχών όλων των άλλων κρατών µελών

και διατηρούν το δηµιουργηθέντα επιχειρησιακό σύνδεσµο µεταξύ της αρµόδιας αρχής τους,

της Επιτροπής και του συστήµατος πληροφοριών SIRENAC, που έχει συσταθεί στο Saint

Malo της Γαλλίας.
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Ενόψει της διεξαγωγής των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 και

στο άρθρο 7, οι επιθεωρητές συµβουλεύονται τις δηµόσιες και ιδιωτικές βάσεις δεδοµένων

σχετικά µε τις επιθεωρήσεις πλοίων, στις οποίες θα είναι δυνατή η πρόσβαση µέσω του

συστήµατος πληροφοριών EQUASIS.»·

12) Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«2. Οι πληροφορίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα VIII, µέρος I και II, καθώς και οι

πληροφορίες σχετικά µε τις αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης που αναφέρονται

στο άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/57/ΕΚ θα πρέπει να είναι διαθέσιµες στο

σύστηµα πληροφοριών Sirenac. Οι πληροφορίες αυτές  δηµοσιοποιούνται µέσω του

συστήµατος πληροφοριών EQUASIS, το συντοµότερο δυνατόν, µετά την επιθεώρηση ή µετά

την άρση της απαγόρευσης απόπλου.»·

13) Στο άρθρο 15 , προστίθεται η εξής παράγραφος :

«5. Η διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εθνική νοµοθεσία περί ευθύνης.»

14) Στο άρθρο 16, παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

«2α. Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου ενός σκάφους λόγω ελαττωµάτων ή έλλειψης εν

ισχύι πιστοποιητικών όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και το Παράρτηµα VI, όλες οι δαπάνες

κράτησης στο λιµένα βαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου»·

15) Τα άρθρα 17 και 18 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 17

Στοιχεία για την παρακολούθηση της εφαρµογής
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Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο

παράρτηµα Χ µε τη συχνότητα που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτηµα.»

Άρθρο 18

Κανονιστική επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε µε το άρθρο 12 της οδηγίας

93/75/ΕΟΚ.

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της

απόφασης αυτής.

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

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.»

16) Στο άρθρο 19, η εισαγωγική φράση και το σηµείο α) αντικαθίστανται από το ακόλουθο

κείµενο :

«Η παρούσα οδηγία, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της, µπορεί να τροποποιείται

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2 προκειµένου :

(α) να αναπροσαρµόζονται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5, εκτός από τον

αριθµό 25% της παραγράφου 1, στα άρθρα 6, 7, 7α, 7β, 8, 15 και 17, και στα

παραρτήµατα που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα, βάσει της πείρας που αποκτήθηκε

από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβανοµένων υπόψη των εξελίξεων του

ΜΣ·»·
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17) Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 19α

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν σύστηµα κυρώσεων για την παράβαση των εθνικών

διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα µέτρα που

απαιτούνται για να εξασφαλίζουν την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις αυτές

πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.»·

18) Στο άρθρο 20, προστίθεται η εξής παράγραφος :

«4. Επιπλέον, η Επιτροπή ενηµερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής της οδηγίας εντός των κρατών µελών.»·

19) Το παράρτηµα I, µέρος II αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνεται στο

παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας.

20) Στο Παράρτηµα ΙΙ,

(α) το σηµείο 10 αντικαθίσταται από τα εξής :

«10. Έγγραφο για τον ελάχιστο ασφαλή αριθµό επάνδρωσης,

10α. Πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε τη Σύµβαση STCW,»·
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(β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο 35 :

«35. Πιστοποιητικό ασφάλισης ή άλλη χρηµατική εγγύηση για την κάλυψη της

αστικής ευθύνης λόγω πετρελαϊκής ρύπανσης (∆ιεθνής Σύµβαση για την αστική ευθύνη

σε περίπτωση ζηµίας από πετρελαϊκή ρύπανση 1992).»·

21) Στο παράρτηµα III, σηµείο 1, οι λέξεις «II-8 και II-11» αντικαθίστανται από τις λέξεις

«και II-8.»

22) Το παράρτηµα V αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ της

παρούσας οδηγίας.

23) Το παράρτηµα VI τροποποιείται ως εξής :

α) Στο σηµείο 2 («Εφαρµογή των βασικών κριτηρίων»), προστίθενται τα ακόλουθα :

«14. να παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σε περίπτωση

ατυχήµατος.»

β) Στο σηµείο 3.1, η φράση «Έλλειψη πιστοποιητικών εν ισχύι» αντικαθίσταται από τη

φράση «Έλλειψη πιστοποιητικών και εγγράφων εν ισχύι».

γ) Στο σηµείο 3.2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο :

«15. Μη εκτέλεση του προγράµµατος ενισχυµένων επιθεωρήσεων δυνάµει της SOLAS

74, Κεφάλαιο ΧΙ, Κανονισµός 2.

16. Έλλειψη ή βλάβη συσκευής VDR, εάν η χρήση της είναι υποχρεωτική»·
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δ) Στο σηµείο 3.6, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο :

«5. Απουσία του φακέλου εκθέσεων επιθεωρήσεων ή µη συµµόρφωσή του µε τον

κανονισµό 13 G (3) (β) της σύµβασης Marpol.»

24) Το παράρτηµα VIII αντικαθίσταται από το κείµενο που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙΙ

της παρούσας οδηγίας.

25) Προστίθενται τα παραρτήµατα ΙΧ, Χ και ΧΙ των οποίων το κείµενο περιλαµβάνεται στο

παράρτηµα ΙV της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

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

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο .....*.Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Οι 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.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
* 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 3

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«ΙΙ. Συνολικός συντελεστής εστίασης

Τα ακόλουθα πλοία να επιθεωρούνται κατά προτεραιότητα :

1. Πλοία που καταπλέουν σε λιµένα κράτους µέλους για πρώτη φορά ή ύστερα από
απουσία δώδεκα µηνών τουλάχιστον. Για την εφαρµογή των κριτηρίων αυτών, τα
κράτη µέλη λαµβάνουν επίσης υπόψη τους τις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν από µέρη
του ΜΣ. Εάν δεν υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία για τον σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη
βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδοµένων SIRENAC και
επιθεωρούν τα πλοία που δεν είναι καταχωρηµένα στη βάση αυτή από τη δηµιουργία
της την 1η Ιανουαρίου 1993.

2. Πλοία τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε επιθεώρηση από κανένα κράτος µέλος εντός
των προηγούµενων έξι µηνών.

3. Πλοία των οποίων τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισµό
τους, τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τις συµβάσεις, και τα πιστοποιητικά κατάταξης
έχουν εκδοθεί από οργανισµούς που δεν είναι αναγνωρισµένοι σύµφωνα µε την οδηγία
94/57/EK του Συµβουλίου

4. Πλοία που φέρουν τη σηµαία κράτους το οποίο περιλαµβάνεται στο µαύρο πίνακα που
δηµοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του ΜΣ.

5. Πλοία στα οποία επετράπη να αποπλεύσουν από λιµένα κράτους µέλους υπό ορισµένες
προϋποθέσεις όπως :

(α) η αποκατάσταση ελαττωµάτων πριν από τον απόπλου·
(β) η αποκατάσταση ελαττωµάτων στον επόµενο λιµένα κατάπλου·
(γ) η αποκατάσταση ελαττωµάτων εντός 14 ηµερών·
(δ) άλλες προϋποθέσεις προσδιορισθείσες σε σχέση µε ελαττώµατα.

Λαµβάνεται υπόψη εάν ελήφθησαν τα σχετικά µε το πλοίο µέτρα και εάν
αποκαταστάθηκαν όλα τα ελαττώµατα.

6. Πλοία στα οποία διαπιστώθηκαν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια προηγούµενης
επιθεώρησης, αναλόγως του αριθµού των ελαττωµάτων αυτών.
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7. Πλοία των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους σε προηγούµενο λιµένα.

8. Πλοία που φέρουν τη σηµαία χώρας η οποία δεν έχει επικυρώσει το σύνολο των
διεθνών συµβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας.

9. Πλοία που έχουν ταξινοµηθεί από νηογνώµονα µε ποσοστό ελαττωµάτων άνω του
µέσου όρου.

10. Πλοία των κατηγοριών που αναφέρονται στο παράρτηµα VΑ.

11. Πλοία ηλικίας άνω των 13 ετών.

Όσον αφορά τα πλοία που απαριθµούνται ανωτέρω, η αρµόδια αρχή καθορίζει τη σειρά
προτεραιότητας επιθεώρησης µε τη βοήθεια ενός συνολικού συντελεστή εστίασης, ο οποίος
δηµοσιεύεται στο σύστηµα πληροφοριών SIRENAC, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι, τµήµα Ι
του ΜΣ : Υψηλότερος συντελεστής εστίασης υποδηλώνει υψηλότερη προτεραιότητα. Ο
συντελεστής εστίασης ισούται µε το άθροισµα των ισχυουσών τιµών συντελεστή εστίασης,
όπως ορίζεται στο πλαίσιο του ΜΣ. Τα σηµεία 5, 6 και 7 αφορούν µόνο επιθεωρήσεις που
διεξάγονται κατά τους δώδεκα τελευταίους µήνες. Ο συνολικός συντελεστής εστίασης δεν
µπορεί να είναι µικρότερος από το άθροισµα των τιµών που αντιστοιχούν στα σηµεία 3, 4, 8,
9, 10 και 11.

Εντούτοις, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 4, ο γενικός συντελεστής εστίασης
δεν λαµβάνει υπόψη το σηµείο 10.

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
(δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 1))

1. ∆εξαµενόπλοια µεταφοράς φυσικού αερίου και χηµικών προϊόντων, ηλικίας άνω των
δέκα ετών, όπως καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα
πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου.

2. Φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην, ηλικίας άνω των δώδεκα ετών, όπως
καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα πιστοποιητικά
ασφάλειας του πλοίου.

3. Πετρελαιοφόρα ολικής χωρητικότητας άνω των 3000 κόρων και ηλικίας άνω των 15
ετών, όπως καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία ναυπήγησης που αναφέρεται στα
πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου.

4. Επιβατηγά πλοία, ηλικίας άνω των δεκαπέντε ετών, εκτός των επιβατηγών πλοίων που
αναφέρονται στο άρθρο 2, σηµεία (α) και (β) της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά µε ένα σύστηµα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την
ασφαλή εκτέλεση τακτικών δροµολογίων από οχηµαταγωγά και ταχύπλοα επιβατηγά
σκάφη 1.

B. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ (δυνάµει του άρθρου 7
παράγραφος 2)

A. Όνοµα,

B. Σηµαία,

Γ. Ενδεχοµένως, αριθµός αναγνώρισης ΙΜΟ του πλοίου,

∆. Πραγµατική χωρητικότητα,

E. Ηµεροµηνία ναυπήγησης του πλοίου, η οποία καθορίζεται µε βάση την ηµεροµηνία που
αναφέρεται στα πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου,

                                                
1 ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 1.
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ΣΤ. Για τα δεξαµενόπλοια :

ΣΤ.α. δοµή : µονό κύτος, µόνο κύτος µε δεξαµενή διαχωρισµένου έρµατος, διπλό
κύτος,

ΣΤ.β. κατάσταση των δεξαµενών φορτίου και έρµατος: γεµάτες, άδειες, αδρανείς,
ΣΤ.γ. όγκος και φύση του φορτίου,

Ζ. Πιθανή ώρα άφιξης στον λιµένα προορισµού ή στον σταθµό πλοήγησης, όπως
απαιτείται από την αρµόδια αρχή,

H. Προβλεπόµενη διάρκεια παραµονής στον λιµένα,

Θ. Προβλεπόµενες εργασίες στον λιµένα προορισµού (φόρτωση, εκφόρτωση, άλλες),

Ι. Προβλεπόµενες θεσµοθετηµένες επιθεωρήσεις και εργασίες ουσιαστικής συντήρησης
και επισκευής που πρέπει να πραγµατοποιούνται κατά την παραµονή στο λιµένα
προορισµού.

Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ (δυνάµει του άρθρου 7 παράγραφος 3))

Υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας διεξαγωγής της ή ενδεχόµενων περιορισµών
συνδεόµενων µε την ασφάλεια των ατόµων, του πλοίου ή του λιµένα, η ενισχυµένη
επιθεώρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα σηµεία. Οι επιθεωρητές θα
πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η διεξαγωγή ελέγχων επί του πλοίου κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης ορισµένων εργασιών, π.χ. εργασιών φορτοεκφόρτωσης, τις οποίες επηρεάζουν
άµεσα, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

1. ΠΛΟΙΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (όλες οι κατηγορίες του τµήµατος Α)

− Γενική διακοπή ρεύµατος και θέση σε λειτουργία της εφεδρικής γεννήτριας
− Επιθεώρηση του εφεδρικού φωτισµού
− Λειτουργία της εφεδρικής πυροσβεστικής αντλίας µε δύο σωλήνες συνδεδεµένους

στον κύριο αγωγό
− Λειτουργία των αντλιών υδροσυλλεκτών
− Κλείσιµο των στεγανών θυρών
− Καθαίρεση µίας σωσίβιας λέµβου από την πλευρά της θάλασσας
− ∆οκιµαστική διακοπή εξ αποστάσεως των λεβήτων, του εξαερισµού και των

αντλιών καυσίµου
− ∆οκιµή του µηχανισµού πηδαλίου, συµπεριλαµβανοµένου του βοηθητικού

µηχανισµού πηδαλίου
− Επιθεώρηση των εφεδρικών πηγών τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος για τις

εγκαταστάσεις ραδιοεπικοινωνίας
− Επιθεώρηση και, στο µέτρο του δυνατού, δοκιµή του διαχωριστήρα του

µηχανοστασίου.
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2. ∆ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εκτός από τα στοιχεία που απαριθµούνται στο σηµείο 1, η ενισχυµένη επιθεώρηση
δεξαµενόπλοιων µεταφοράς φυσικού αερίου και χηµικών προϊόντων θα πρέπει να
περιλαµβάνει και τα ακόλουθα :

− ∆ιατάξεις ελέγχου και ασφαλείας της θερµοκρασίας, της πίεσης και της στάθµης
των δεξαµενών φορτίου

− Συσκευές ανάλυσης οξυγόνου και εκρηξίµετρα, συµπεριλαµβανοµένης της
βαθµονόµησής τους. Ύπαρξη συσκευής ανίχνευσης χηµικών προϊόντων µε τον
δέοντα αριθµό κατάλληλων σωλήνων ανίχνευσης αερίων για το µεταφερόµενο
φορτίο

− Εξοπλισµός διαφυγής εκτάκτου ανάγκης από τα ενδιαιτήµατα, ο οποίος παρέχει
κατάλληλη προστασία του αναπνευστικού συστήµατος και των οφθαλµών, για
κάθε άτοµο επί του πλοίου (εάν αυτό επιβάλλεται λόγω των προϊόντων που
αναγράφονται στο διεθνές πιστοποιητικό καταλληλότητας ή στο πιστοποιητικό
καταλληλότητας για τη µεταφορά επικίνδυνων χηµικών ουσιών χύδην ή
υγροποιηµένων αερίων χύδην, ανάλογα µε την περίπτωση)

− Έλεγχος της αναγραφής του µεταφερόµενου προϊόντος στο διεθνές πιστοποιητικό
καταλληλότητας ή στο πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη µεταφορά
επικίνδυνων χηµικών ουσιών χύδην ή υγροποιηµένων αερίων χύδην, ανάλογα µε
την περίπτωση

− Μόνιµη πυροσβεστική εγκατάσταση του καταστρώµατος, είτε είναι τύπου αφρού,
είτε τύπου ξηρού χηµικού προϊόντος, είτε άλλου τύπου, ανάλογα µε το
µεταφερόµενο προϊόν.

3. ΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥ∆ΗΝ

Εκτός από τα σηµεία που αναφέρονται στο σηµείο 1, η ενισχυµένη επιθεώρηση πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην πρέπει να περιλαµβάνει και τα ακόλουθα :

− ενδεχόµενη διάβρωση των βάσεων των µηχανηµάτων καταστρώµατος,
− ενδεχόµενη παραµόρφωση ή/και διάβρωση των µπουκαπορτών,
− ενδεχόµενα ρήγµατα ή τοπική διάβρωση των εγκάρσιων διαφραγµάτων,
− πρόσβαση στα κύτη φορτίου,
− επαλήθευση ότι τα ακόλουθα έγγραφα φυλάσσονται επί του πλοίου, έλεγχος των

εγγράφων αυτών και επιβεβαίωση της θεώρησής τους από το κράτος της σηµαίας
ή τον νηογνώµονα :
(1) εκθέσεις επιθεώρησης της δοµής του πλοίου,
(2) εκθέσεις εκτίµησης της κατάστασης του πλοίου,
(3) εκθέσεις µέτρησης πάχους
(4) έγγραφο περιγραφής που αναφέρεται στο ψήφισµα A.744(18) του ΙΜΟ.
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4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ

Εκτός από τα σηµεία που αναφέρονται στο σηµείο 1, η ενισχυµένη επιθεώρηση
πετρελαιοφόρων θα πρέπει να περιλαµβάνει και τα ακόλουθα :

− σταθερό σύστηµα παραγωγής αφρού επί του καταστρώµατος,
− σύστηµα πυρόσβεσης,
− επιθεώρηση των κλαπέτων αποµονώσεως πυρός στο µηχανοστάσιο, στο

αντλιοστάσιο και στα ενδιαιτήµατα,
− έλεγχος της πίεσης του αδρανούς αερίου και της περιεκτικότητάς του σε οξυγόνο,
− δεξαµενές έρµατος: εξέταση εν πρώτοις από την πόρτα της δεξαµενής/την

πρόσβαση στο κατάστρωµα µίας τουλάχιστον εκ των δεξαµενών έρµατος εντός
του χώρου φορτίου και είσοδος στη δεξαµενή έρµατος, εφόσον ο επιθεωρητής
διαπιστώσει σαφείς λόγους για περαιτέρω επιθεώρηση,

− επαλήθευση ότι τα ακόλουθα έγγραφα φυλάσσονται επί του πλοίου, έλεγχος των
εγγράφων αυτών και επιβεβαίωση της θεώρησής τους από το κράτος της σηµαίας
ή τον νηογνώµονα :
(1) εκθέσεις επιθεώρησης της δοµής του πλοίου,
(2) εκθέσεις εκτίµησης της κατάστασης του πλοίου,
(3) εκθέσεις µέτρησης πάχους
(4) έγγραφο περιγραφής που αναφέρεται στο ψήφισµα A.744(18) του ΙΜΟ.

5. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 1999/35/ΕΚ

Εκτός από τα σηµεία που αναφέρονται στον τίτλο Γ τµήµα 1, η ενισχυµένη επιθεώρηση
επιβατηγών πλοίων θα πρέπει να περιλαµβάνει και τα ακόλουθα :

− δοκιµή του συστήµατος ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερµού,
− έλεγχος του ασφαλούς κλεισίµατος των θυρών πυρασφαλείας,
− δοκιµή του συστήµατος ειδοποίησης των επιβατών,
− άσκηση πυρόσβεσης, κατά την οποία διενεργείται οπωσδήποτε δοκιµή του

συνόλου του εξοπλισµού πυρόσβεσης και στην οποία συµµετέχει µέρος του
προσωπικού του µαγειρείου,

− απόδειξη της ικανότητας των βασικών µελών του πληρώµατος να
εφαρµόζουν το σχέδιο επιστασίας ασφαλείας κατόπιν αβαρίας.

Εάν κρίνεται σκόπιµο, η επιθεώρηση µπορεί να συνεχιστεί κατά τον χρόνο κατά τον οποίο το
πλοίο κατευθύνεται προς ή αποπλέει από λιµένα του κράτους µέλους, εφόσον συµφωνεί ο
πλοίαρχος ή ο εφοπλιστής. Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να παρεµποδίζουν τη λειτουργία του
πλοίου, ούτε να δηµιουργούν καταστάσεις οι οποίες, κατά τη κρίση του πλοιάρχου, θα
µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών, του πληρώµατος και του
πλοίου.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Το παράρτηµα VIII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

∆ηµοσίευση πληροφοριών σχετικά µε απαγορεύσεις απόπλου και επιθεωρήσεις σε λιµένες των
κρατών µελών (δυνάµει του άρθρου 15)

I. Οι πληροφορίες που δηµοσιεύονται βάσει του άρθρου 15, παράγραφος 1, περιλαµβάνουν τα
ακόλουθα :

− το όνοµα του πλοίου,
− τον αριθµό ΙΜΟ,
− τον τύπο του πλοίου,
− την ολική χωρητικότητα (ΚΟΧ),
− το έτος ναυπήγησης, βάσει της ηµεροµηνίας ναυπήγησης που αναγράφεται στα

πιστοποιητικά ασφάλειας του πλοίου,
− το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή,
− για τα πλοία που µεταφέρουν φορτία υγρών ή στερεών ουσιών χύδην, το

ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υπεύθυνου για την επιλογή του σκάφους
ναυλωτή και τον τύπο ναύλωσης,

− το κράτος της σηµαίας,
− τον νηογνώµονα ή τους νηογνώµονες, αναλόγως, που έχει (έχουν) εκδώσει για το

συγκεκριµένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν,
− τον νηογνώµονα, ή τους νηογνώµονες ή/και οποιονδήποτε άλλο φορέα που έχει (έχουν)

εκδώσει, για το συγκεκριµένο πλοίο, πιστοποιητικά βάσει των ισχυουσών συµβάσεων
για λογαριασµό του κράτους της σηµαίας, καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά,

− τον λιµένα και την ηµεροµηνία της τελευταίας ενισχυµένης επιθεώρησης και,
ενδεχοµένως, αναφορά της επιβολής απαγόρευσης απόπλου,

− τον λιµένα και την ηµεροµηνία της τελευταίας ειδικής επιθεώρησης καθώς και
αναφορά του οργανισµού που πραγµατοποίησε την επιθεώρηση,

− τον αριθµό των απαγορεύσεων απόπλου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 µηνών,
− τη χώρα και τον λιµένα απαγόρευσης απόπλου,
− την ηµεροµηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου,
− τη διάρκεια απαγόρευσης απόπλου, σε ηµέρες,
− τον αριθµό των διαπιστωθέντων ελαττωµάτων και τους λόγους της απαγόρευσης

απόπλου, µε σαφή και διεξοδικό τρόπο,
− την περιγραφή των µέτρων παρακολούθησης της απαγόρευσης απόπλου που

ελήφθησαν από την αρµόδια αρχή και, ενδεχοµένως, από τον νηογνώµονα,
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− σε περίπτωση απαγόρευσης ελλιµενισµού του πλοίου σε οποιονδήποτε λιµένα εντός της
Κοινότητας, τους λόγους της απαγόρευσης, µε σαφή και διεξοδικό τρόπο,

− αναφορά, ενδεχοµένως, ότι ο νηογνώµονας ή οποιοσδήποτε άλλος ιδιωτικός
οργανισµός ο οποίος πραγµατοποίησε τη σχετική επιθεώρηση στο πλοίο, φέρει ευθύνη
σε σχέση µε τα ελαττώµατα τα οποία, µόνα ή σε συνδυασµό µε άλλα, δικαιολόγησαν
την απαγόρευση απόπλου,

− περιγραφή των µέτρων που ελήφθησαν για πλοίο στο οποίο επετράπη να προσεγγίσει
το πλησιέστερο κατάλληλο ναυπηγείο ή στο οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος σε
κοινοτικό λιµένα.

II. Οι πληροφορίες σχετικά µε τα επιθεωρούµενα πλοία, οι οποίες δηµοσιεύονται βάσει του
άρθρου 15 παράγραφος 2 περιλαµβάνουν τα ακόλουθα :

− το όνοµα του πλοίου,
− τον αριθµό ΙΜΟ,
− τον τύπο του πλοίου,
− την ολική χωρητικότητα (ΚΟΧ),
− το έτος ναυπήγησης,
− το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή,
− για τα πλοία που µεταφέρουν φορτία υγρών ή στερεών ουσιών χύδην, το

ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υπεύθυνου για την επιλογή του σκάφους
ναυλωτή και τον τύπο ναύλωσης,

− το κράτος της σηµαίας,
− τον νηογνώµονα, ή τους νηογνώµονες, αναλόγως, που έχει (έχουν) εκδώσει για το

συγκεκριµένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν,
− τον νηογνώµονα ή τους νηογνώµονες ή/και οποιονδήποτε άλλο φορέα που έχει (έχουν)

εκδώσει, για το συγκεκριµένο πλοίο πιστοποιητικά, βάσει των ισχυουσών συµβάσεων
για λογαριασµό του κράτους της σηµαίας, καθώς και τα εκδοθέντα πιστοποιητικά,

− τη χώρα, τον λιµένα και την ηµεροµηνία επιθεώρησης,
− τον αριθµό και τη φύση των ελαττωµάτων.»

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήµατα ΙΧ, Χ και ΧΙ :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Έκθεση επιθεώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 8

Η έκθεση επιθεώρησης περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία.

I. Γενικές πληροφορίες

1. Αρµόδια αρχή που συνέταξε την έκθεση
2. Ηµεροµηνία και τόπος επιθεώρησης
3. Όνοµα του επιθεωρηθέντος πλοίου
4. Σηµαία
5. Τύπος του πλοίου
6. Αριθµός ΙΜΟ
7. ∆ιακριτικό κλήσης
8. Ολική χωρητικότητα (ΚΟΧ)
9. Νεκρό φορτίο (ενδεχοµένως)
10. Έτος ναυπήγησης καθοριζόµενο βάσει της ηµεροµηνίας που αναγράφεται στα

πιστοποιητικά ασφαλείας του πλοίου,
11. Νηογνώµονας ή νηογνώµονες, αναλόγως, που έχει (έχουν) εκδώσει για το

συγκεκριµένο πλοίο πιστοποιητικά κλάσης, εφόσον υπάρχουν
12. Τον νηογνώµονα ή τους νηογνώµονες ή/και οποιονδήποτε άλλο φορέα που έχει (έχουν)

εκδώσει, για το συγκεκριµένο πλοίο, πιστοποιητικά βάσει των ισχυουσών συµβάσεων
για λογαριασµό του κράτους της σηµαίας

13. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή
14. Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του ναυλωτή που είναι υπεύθυνος για την επιλογή του

πλοίου και τύπος ναύλωσης, για τα πλοία που µεταφέρουν φορτία υγρών ή στερεών
ουσιών χύδην,

15. Τελική ηµεροµηνία σύνταξης της έκθεσης της επιθεώρησης,
16. Προειδοποίηση ότι λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε επιθεώρηση ή απαγόρευση απόπλου

ενδέχεται να δηµοσιευθούν.



5179/1/01 REV 1 LAM/ 2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C IV   EL

II. Πληροφορίες σχετικές µε την επιθεώρηση

1. Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί κατ� εφαρµογή των σχετικών διεθνών συµβάσεων,
αρχή ή οργανισµός που εξέδωσε το/τα σχετικό(-ά) πιστοποιητικό(-ά), µε αναφορά της
ηµεροµηνίας έκδοσης και λήξης

2. Μέρη ή στοιχεία του πλοίου που αποτέλεσαν αντικείµενο επιθεώρησης (σε περίπτωση
λεπτοµερέστερης ή ενισχυµένης επιθεώρησης)

3. Αναφορά του τύπου επιθεώρησης (επιθεώρηση, λεπτοµερέστερη επιθεώρηση,
ενισχυµένη επιθεώρηση)

4. Φύση των ελαττωµάτων
5. Μέτρα που ελήφθησαν

III. Συµπληρωµατικές πληροφορίες σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου

1. Ηµεροµηνία της απόφασης απαγόρευσης απόπλου,
2. Ηµεροµηνία άρσης της απαγόρευσης απόπλου,
3. Φύση των ελαττωµάτων που δικαιολογούν την απόφαση απαγόρευσης απόπλου

(παραποµπές σε συµβάσεις, εφόσον είναι σκόπιµο),
4. Πληροφορίες σχετικά µε την τελευταία ενδιάµεση ή ετήσια επιθεώρηση,
5. Αναφορά, ενδεχοµένως, ότι ο νηογνώµονας ή άλλος ιδιωτικός οργανισµός ο οποίος

πραγµατοποίησε τον σχετικό έλεγχο στο πλοίο, φέρει ευθύνη σε σχέση µε τα
ελαττώµατα τα οποία, µόνα ή σε συνδυασµό µε άλλα, δικαιολόγησαν την απαγόρευση
απόπλου

6. Μέτρα που ελήφθησαν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Στοιχεία παρεχόµενα στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρµογής σύµφωνα µε το άρθρο 17

1. Κάθε έτος, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία αφορούν
το παρελθόν έτος, το αργότερο έως την 1η Απριλίου.

1.1. Αριθµός επιθεωρητών που εργάζονται για λογαριασµό τους στο πλαίσιο του ελέγχου
των πλοίων από το κράτος του λιµένα.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το πρότυπο
του ακόλουθου πίνακα.
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Λιµένας/Ζώνη Αριθµός επιθεωρητών
πλήρους απασχόλησης

Αριθµός επιθεωρητών
µερικής απασχόλησης 1

Μετατροπή σε πλήρη
απασχόληση

Λιµένας X��.
Λιµένας Υ��.
ΣΥΝΟΛΟ

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε εθνικό επίπεδο και για κάθε έναν από τους
λιµένες του εν λόγω κράτους µέλους. Για τις ανάγκες του παρόντος παραρτήµατος, ως
λιµένας θεωρείται ένας µεµονωµένος λιµένας, καθώς και η γεωγραφική ζώνη που
καλύπτεται από έναν επιθεωρητή, ή µία οµάδα επιθεωρητών, και η οποία µπορεί
ενδεχοµένως να περιλαµβάνει περισσότερους επιµέρους λιµένες. Ο ίδιος επιθεωρητής
µπορεί να εργαστεί σε περισσότερους του ενός λιµένες/γεωγραφικές ζώνες.

1.2. Συνολικός αριθµός πλοίων που εισήλθαν στους λιµένες τους σε εθνικό επίπεδο.

2. Τα κράτη µέλη πρέπει είτε :

α) να παρέχουν στην Επιτροπή, κάθε έξι µήνες, κατάλογο των κινήσεων των πλοίων,
εκτός των τακτικών υπηρεσιών πορθµείων, που εισήλθαν στους λιµένες τους, στον
οποίον αναγράφεται ο αριθµός ΙΜΟ του πλοίου και η ηµεροµηνία κατάπλου, ή,
εναλλακτικά,

β) να κοινοποιούν στο SIRENAC τους αριθµούς ΙΜΟ και την ηµεροµηνία κατάπλου των
πλοίων, εκτός των τακτικών υπηρεσιών πορθµείων, που εισέρχονται κάθε µέρα στους
λιµένες τους.

Τα κράτη µέλη πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τον κατάλογο των τακτικών υπηρεσιών
πορθµείων που αναφέρονται στα σηµεία α) και β) το αργότερο έξι µήνες µετά τη θέση σε
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, στη συνέχεια δε, κάθε φορά που µεταβάλλονται οι
υπηρεσίες αυτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ (σύµφωνα µε το άρθρο 7β παράγραφος 1)

1. ∆εξαµενόπλοια µεταφοράς φυσικού αερίου και χηµικών προϊόντων

2. Πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην

                                                
1 Όταν οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται από τους επιθεωρητές στο πλαίσιο του ελέγχου από

το κράτος του λιµένα αποτελούν µέρος µόνον των εργασιών των επιθεωρητών αυτών, ο
συνολικός αριθµός των επιθεωρητών πρέπει να µετατρέπεται σε ισοδύναµο αριθµό
επιθεωρητών πλήρους απασχόλησης.



5179/1/01 REV 1 LAM/ 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C IV   EL

3. Πετρελαιοφόρα

4. Επιβατηγά πλοία

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (δυνάµει του άρθρου 7β παράγραφος 2)

1. Όταν συντρέχουν οι συνθήκες που περιγράφονται στο άρθρο 7α, η αρµόδια αρχή του λιµένα
στον οποίο ανακοινώνεται η δεύτερη ή τρίτη, ανάλογα µε την περίπτωση, απαγόρευση
απόπλου του πλοίου ενηµερώνει γραπτώς τον πλοίαρχο και τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή
του πλοίου σχετικά µε το µέτρο απαγόρευσης ελλιµενισµού το οποίο λαµβάνεται έναντι του
πλοίου.

Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει επίσης την αρχή του κράτους της σηµαίας, τον αρµόδιο
νηογνώµονα, τα άλλα κράτη µέλη, την Επιτροπή, το ∆ιοικητικό Κέντρο Ναυτιλιακών
Υποθέσεων και τη Γραµµατεία του ΜΣ.

Το µέτρο απαγόρευσης ελλιµενισµού αρχίζει να ισχύει από τη στιγµή όπου το πλοίο λαµβάνει
την άδεια να εγκαταλείψει τον λιµένα µετά την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που
προκάλεσαν την απαγόρευση απόπλου.

2. Για να αρθεί η απαγόρευση ελλιµενισµού, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής πρέπει να
υποβάλουν επίσηµη αίτηση στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που επέβαλε την
απαγόρευση ελλιµενισµού. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της αρχής
του κράτους της σηµαίας ότι το πλοίο ανταποκρίνεται πλήρως στις ισχύουσες διατάξεις των
διεθνών συµβάσεων. Η αίτηση άρσης της απαγόρευσης ελλιµενισµού πρέπει επίσης να
συνοδεύεται, ανάλογα µε την περίπτωση, από βεβαίωση του νηογνώµονα στον οποίο έχει
καταχωρηθεί το πλοίο, ότι το πλοίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα κατάταξης που έχει ορίσει ο
εν λόγω νηογνώµονας.

3. Η απαγόρευση ελλιµενισµού µπορεί να αίρεται µόνον ύστερα από νέα επιθεώρηση του
πλοίου σε συµφωνηµένο λιµένα από επιθεωρητές της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους
που επέβαλε την απαγόρευση ελλιµενισµού και εφόσον αποδεικνύεται επαρκώς στο κράτος
µέλος αυτό ότι το σκάφος ανταποκρίνεται πλήρως προς τις εφαρµοστέες απαιτήσεις των
∆ιεθνών Συµβάσεων.

Εάν ο συµφωνηµένος λιµένας ευρίσκεται εντός της Κοινότητας, η αρµόδια αρχή του κράτους
µέλους του λιµένα προορισµού µπορεί να επιτρέπει στο πλοίο, εφόσον συµφωνεί η αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους που επέβαλε την απαγόρευση ελλιµενισµού, να πλεύσει µέχρι το
συγκεκριµένο λιµένα προορισµού, µόνον προκειµένου να εξακριβωθεί ότι το πλοίο
ανταποκρίνεται στους όρους της παραγράφου 2.
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Η νέα επιθεώρηση συνίσταται σε ενισχυµένη επιθεώρηση η οποία πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον τα σχετικά σηµεία του Παραρτήµατος V, τµήµα Γ.

Όλα τα έξοδα της ενισχυµένης αυτής επιθεώρησης βαρύνουν τον πλοιοκτήτη ή τον
εφοπλιστή.

4. Εάν τα αποτελέσµατα της ενισχυµένης επιθεώρησης ικανοποιούν το κράτος µέλος σύµφωνα
µε την παράγραφο 2, το µέτρο της απαγόρευσης ελλιµενισµού αίρεται. Ο πλοιοκτήτης ή ο
εφοπλιστής του πλοίου ενηµερώνεται σχετικώς γραπτώς.

Επίσης, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει εγγράφως την αρχή του κράτους της σηµαίας, τον
αρµόδιο νηογνώµονα, τα άλλα κράτη µέλη, την Επιτροπή, το ∆ιοικητικό Κέντρο
Ναυτιλιακών Υποθέσεων και τη Γραµµατεία του ΜΣ σχετικά µε την απόφασή της.

5. Οι πληροφορίες που αφορούν τα πλοία στα οποία έχει απαγορευτεί η είσοδος στους λιµένες
της Κοινότητας διατίθενται στο σύστηµα Sirenac και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 και του παραρτήµατος VIII.»

_______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2001
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0065 (COD)

5179/1/01 REV 1
ADD 1

LIMITE

MAR 2
CODEC 13

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ
Θέµα : Κοινή θέση εν όψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου 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)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 ΣΕΚ) και µετά την πρώτη ανάγνωση

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 Νοεµβρίου 2000 1, το Συµβούλιο συµφώνησε στις

20 ∆εκεµβρίου 2000 την ουσία της κοινής του θέσης ως προς την πρόταση οδηγίας 2 σχετικά

µε τον έλεγχο από το κράτος του λιµένα. Το επίσηµο κείµενο της κοινής θέσης καθορίστηκε

από το Συµβούλιο µετά τη γλωσσική και νοµική του επιµέλεια στις 26 Φεβρουαρίου 2001.

Η πρόταση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ανακοίνωσης που εκπόνησε η
Επιτροπή σχετικά µε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας µετά το ναυάγιο του πλοίου Erika,
και που συνοδευόταν, εκτός από την προκείµενη πρόταση, και από µία πρόταση
σχετικά µε τους οργανισµούς ελέγχου και εποπτείας των πλοίων, για την οποία έχει
επίσης καθοριστεί κοινή θέση του Συµβουλίου, καθώς και από µία άλλη πρόταση για
την επίσπευση της εισαγωγής των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους, για την οποία το
Συµβούλιο προκρίνει σ�αυτή τη φάση µια διεθνή προσέγγιση στα πλαίσια του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO).

Η προκείµενη πρόταση αποβλέπει ιδίως στο να καταστήσει υποχρεωτικές τις
επιθεωρήσεις, σύµφωνα µε το σύστηµα εστίασης της προσοχής στα πλοία υψηλού
κινδύνου, που ήδη εγκαθιδρύθηκε µε το Μνηµόνιο του Παρισιού σχετικά µε τον έλεγχο
από το κράτος του λιµένα. Για ορισµένες µάλιστα κατηγορίες πλοίων, υπάρχουν
αυστηρότερα µέτρα που προβλέπουν µεταξύ άλλων ενισχυµένες υποχρεωτικές
επιθεωρήσεις και απαγόρευση ελλιµενισµού σε κοινοτικούς λιµένες.

Κατά τη διαµόρφωση της θέσης του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής 3 και της Επιτροπής των Περιφερειών 4, καθώς και την τροποποιηµένη
πρόταση της Επιτροπής 5.

                                                
1 έγγρ. 14077/00 CODEC 950 MAR 64 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ)
2 πρόταση της Επιτροπής : ΕΕ C 212E της 25.7.2000, σελ. 102
3 δόθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2000, έγγρ. ΟΚΕ 1177/2000 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ)
4 δόθηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2000, έγγρ. ΕτΠ 165/00 τελ. (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί στην ΕΕ)
5 έγγρ. 14722/00 MAR 84 CODEC 1053, COM(2000) 850 τελ. (δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί

στην ΕΕ)
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II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η προσέγγιση που ακολούθησε το Συµβούλιο σχετικά µ�αυτή την πρόταση της Επιτροπής,

που υποβλήθηκε ως µέρος δέσµης µέτρων για τη θεραπεία ορισµένων ελλείψεων που

πιστεύεται ότι συντέλεσαν στο ναυάγιο του Erika το ∆εκέµβριο του 1999, βασίζεται σε

σκέψεις παρόµοιες µε εκείνες που υπογράµµισαν Επιτροπή και Κοινοβούλιο, και

συγκεκριµένα : υποχρεωτικό αντί προαιρετικό το καθεστώς επιθεώρησης ορισµένων

δυνητικά επικίνδυνων πλοίων, ενίσχυση των µέτρων έναντι των πλοίων που καταφανώς δεν

πληρούν τις προδιαγραφές, και εξασφάλιση καλύτερης εφαρµογής των διατάξεων της

ισχύουσας οδηγίας.

Αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται την εγκαθίδρυση συστήµατος ετήσιων υποχρεωτικών

ενισχυµένων επιθεωρήσεων για τα πλοία που παρουσιάζουν αυξηµένους κινδύνους

ελλείψεων, µεταξύ άλλων για να αποθαρρύνεται η χρησιµοποίησή τους στα ευρωπαϊκά

ύδατα. Το Συµβούλιο εξέτασε εξάλλου το ζήτηµα του εφαρµόσιµου των µέτρων και

έκρινε εν προκειµένω ότι είναι αυταπάτη να ζητείται σηµαντική αύξηση του αριθµού των

πλοίων που υπόκεινται σε ενισχυµένες επιθεωρήσεις αν ο στόχος αυτός είναι αδύνατο να

επιτευχθεί στην πράξη. Είναι κατά τη γνώµη του Συµβουλίου σηµαντικότερο να

εστιάζονται οι ενισχυµένες επιθεωρήσεις στα δυνητικώς πιο επικίνδυνα πλοία, και

µάλιστα όχι µε µόνο κριτήριο την ηλικία. ∆εδοµένου δε του υψηλού επιπέδου κατάρτισης

και πείρας που απαιτείται να έχουν οι επιθεωρητές προκειµένου να κάνουν πράγµατι

αποτελεσµατικά τη δουλειά τους, το σοβαρότερο ζήτηµα δεν είναι η πρόσληψη

περισσότερου προσωπικού, είναι η κατάρτισή του. Ως εκ τούτου, ο βραχυπρόθεσµος

στόχος πρέπει να είναι η µεγιστοποίηση της αξίας των ελέγχων που διενεργούνται από τον

αναγκαστικά περιορισµένο αριθµό επιθεωρητών µε τα κατάλληλα προσόντα.

Η προσέγγιση αυτή συνεπάγεται επίσης την  απαγόρευση της εισόδου πλοίων µη

πληρούντων τις προδιαγραφές στα λιµάνια της Κοινότητας. Το Συµβούλιο έκρινε πρέπον

η απαγόρευση να γίνεται µε κριτήριο το ιστορικό ενός εκάστου πλοίου, και συνεπώς την

ατοµική του κατάσταση.

Τέλος, για να βελτιωθεί η εφαρµογή της ισχύουσας οδηγίας, το Συµβούλιο υιοθέτησε τις

αρχές της µεγαλύτερης διαφάνειας, της ενοποίησης των πρακτικών επιθεώρησης και της

ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και της εγκαθίδρυσης συστήµατος ελέγχου και

κυρώσεων σε περίπτωση µη τήρησης των διατάξεων της οδηγίας.
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III. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η ανά χείρας κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο συνιστά αξιοσηµείωτη εξέλιξη σε

σχέση µε τον πρώτο του προσανατολισµό, προσεγγίζοντας πολύ τη θέση που έλαβε σε

πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά βάση µάλιστα, η κοινή θέση του

Συµβουλίου υιοθετεί τα κύρια στοιχεία των τροπολογιών του Σώµατος. Πιο συγκεκρι-

µένα, οι πλευρές για τις οποίες έγινε περισσότερη συζήτηση έχουν εν συνόψει ως εξής :

* Κατάσταση των πλοίων

Καίτοι συµµεριζόµενο το µέληµα � που εκφράστηκε και από την Επιτροπή και από

το Κοινοβούλιο � να επιδειχθεί αυστηρότητα έναντι των δυνητικά επικίνδυνων

πλοίων, το Συµβούλιο δεν έκρινε πρέπον να απαγορευτεί η είσοδος στα κοινοτικά

λιµάνια όλων των πλοίων υπό ορισµένες σηµαίες, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η

πραγµατική κατάσταση ενός εκάστου πλοίου. Το Συµβούλιο προτίµησε να εισαγάγει

διάκριση µεταξύ των πλοίων µε σηµαία κράτους από τα µνηµονευόµενα στη µαύρη

λίστα του Μνηµονίου του Παρισιού και εκείνων που πλέουν υπό σηµαία κράτους

που χαρακτηρίζεται «επικίνδυνο» ή «πολύ επικίνδυνο» στην εν λόγω µαύρη λίστα,

τροποποιώντας επί το αυστηρότερο τον όρο της προηγούµενης ακινητοποίησης για

τα εν λόγω πλοία.

* Κατοχή «µαύρων κουτιών»

Το Συµβούλιο συµφώνησε επίσης µε τη σπουδαιότητα της κατοχής «µαύρων

κουτιών» (καταγραφέων δεδοµένων ταξιδιού) για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και

τη σκοπιµότητα της υποχρεωτικής επιβολής τους για τα πλοία που πιάνουν σε

κοινοτικά λιµάνια. Έτσι, στα συµπεράσµατά του της  20ής ∆εκεµβρίου 2000 1, το

Συµβούλιο µνηµονεύει τη σπουδαιότητά τους. Η πρόθεσή του είναι να συνεχίσει τις

προσπάθειες στα πλαίσια του ∆ιεθνούς ναυτιλιακού Οργανισµού για να πετύχει, σε

διεθνές επίπεδο, την επιβολή της υποχρέωσης κατοχής τέτοιου εξοπλισµού µέσα σε

πέντε χρόνια για όλα τα φορτηγά πλοία τα κατασκευασµένα πριν από την 1η Ιουλίου

2002, εάν δε δεν το κατορθώσει, τότε να νοµοθετήσει σχετικά σε κοινοτικό επίπεδο.

Σηµειωτέον ότι η υποχρέωση αυτή ισχύει ήδη για τα επιβατηγά πλοία και έχει

συµφωνηθεί και για τα νεότευκτα φορτηγά.

                                                
1 Βλ. έγγρ. 5181/01 ΜΑR 3.
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Το Συµβούλιο µνηµονεύει ρητώς σε µια αιτιολογική σκέψη το στόχο αυτό της

επιβολής ως υποχρεωτικού του εν λόγω εξοπλισµού για όλα τα πλοία, ορίζει

µάλιστα την έλλειψη ή κακή λειτουργία του «µαύρου κουτιού» ως λόγο

απαγόρευσης του απόπλου των πλοίων για τα οποία η κατοχή του είναι

υποχρεωτική. Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε όµως να αναγορεύσει την έλλειψη

«µαύρου κουτιού» σε κριτήριο απαγόρευσης απόπλου για τα πλοία για τα οποία η

κατοχή του δεν είναι ακόµη σήµερα υποχρεωτική.

Οι άλλες τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τις οποίες

ακολούθησε το Συµβούλιο, αφορούν µεταξύ άλλων ειδικές υποχρεώσεις των κρατών

µελών σχετικά µε την εθνική ναυτιλιακή ελεγκτική τους αρχή, το κόστος της

ακινητοποίησης των πλοίων ή την υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Το Συµβούλιο επέφερε και άλλες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής, µε στόχο

την ικανοποίηση των µεληµάτων που εκτίθενται στο σηµείο II του ανά χείρας σκεπτικού.

Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν τη στοχοθέτηση των υποχρεωτικών

ενισχυµένων επιθεωρήσεων, για να προσδιορίζεται σαφώς κάθε επιθεωρητέο πλοίο και να

καθίσταται δυνατή η όσο το δυνατόν ορθολογικότερη χρησιµοποίηση του διαθέσιµου

ανθρώπινου δυναµικού.

____________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες,27.02.2001
SEC(2001) 344τελικό

2000/0065 (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 που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας της
τροποποιηµένης πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου 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)
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2000/0065 (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 που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας της
τροποποιεί πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου 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. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο: 21Μαρτίου 2000

(έγγραφο COM(2000)142τελικό – 2000/0065 (COD))

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 19Οκτωβρίου 2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 21Σεπτεµβρίου 2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 30
Νοεµβρίου 2000

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 13∆εκεµβρίου 2000

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 26.02.2001

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ σχετικά µε
τον έλεγχο από το κράτος του λιµένα, ιδίως µετά το ναυάγιο του πλοίου ERIKA που

κατέδειξε την ανάγκη να ενισχυθούν σηµαντικά οι έλεγχοι στους λιµένες.

Τα διαβιβαστικά στοιχεία της πρότασης είναι τα εξής:

– θέσπιση της υποχρέωσης ενισχυµένων επιθεωρήσεων για κατηγορίες πλοίων
που έχουν χαρακτηριστεί ότι συνιστούν υψηλό κίνδυνο για το περιβάλλον ή

την ασφάλεια (πετρελαιοφόρα, πλοία µεταφοράς χηµικών προϊόντων,
επιβατηγά, κ.λπ.)·
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– η απαγόρευση εισόδου στους λιµένες της Κοινότητας πλοίων υπαγοµένων στις
προαναφερόµενες κατηγορίες τα οποία σαφώς δεν εκπληρούν τα πρότυπα

(ηλικίας άνω των 15 ετών, των οποίων έχει απαγορευθεί ο απόπλους τρεις
φορές και φέρουν τη σηµαία κράτους που συγκαταλέγεται στη µαύρη λίστα

που θεσπίστηκε µε το Μνηµόνιο των Παρισίων).

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά σχόλια επί της κοινής θέσης

Στην τροποποιηµένη πρόταση της 12ης ∆εκεµβρίου 2000, η Επιτροπή συµπεριέλαβε τις
τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, είτε πλήρως, είτε εν µέρει
(ιδιαιτέρως όσον αφορά τα κριτήρια της απαγόρευσης εισόδου στους λιµένες της

Κοινότητας) ή κατόπιν ορισµένων τροποποιήσεων της διατύπωσης.

Το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή θέση επί κειµένου που αντανακλά το περιεχόµενο της

τροποποιηµένης πρότασης που ενέκρινε η Επιτροπή µετά την πρώτη ανάγνωση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και περιλαµβάνει πολλές νέες διατάξεις. Οι σηµαντικότερες
τροποποιήσεις αφορούν τις διατάξεις σχετικά µε τις ενισχυµένες υποχρεωτικές επιθεωρήσεις,
καθώς και την απαγόρευση εισόδου στους λιµένες της Κοινότητας. Στην κοινή θέση

εκφράζεται η επιθυµία που διατύπωσαν τα κράτη µέλη για ευελιξία εν όψει της αύξησης του
όγκου εργασίας που θα απαιτηθεί, αλλά είναι επίσης πρόδηλο ότι εµµένουν στην ενίσχυση
του ελέγχου από το κράτος του λιµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναντι της προγενέστερης
στάσης του, που συγκεκριµένα είχε διατυπώσει στις 2 Οκτωβρίου, το Συµβούλιο συµφώνησε
λοιπόν να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των ενισχυµένων ελέγχων, να εφαρµόζεται
αυστηρότερα η διαδικασία απαγόρευσης εισόδου σε πλοία που φέρουν τη σηµαία κρατών

που περιλαµβάνονται στη µαύρη λίστα του Μνηµονίου των Παρισίων, και ανέλαβε τη σαφή
πολιτική δέσµευση να επιβάλει σε πλοία που πλέουν σε κοινοτικά ύδατα την υποχρέωση

εξοπλισµού µε «µαύρα κουτιά». Κατά συνέπεια, η κοινή θέση στο σύνολό της εξακολουθεί
να ανταποκρίνεται στους φιλόδοξους στόχους που είχε προτείνει η Επιτροπή.

3.2. Η αντιµετώπιση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο διατύπωσε ευνοϊκότατη γνώµη επί της πρότασης της Επιτροπής και επιθυµεί

την ενίσχυση ορισµένων διατάξεων. Οι τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αποσκοπούν βασικώς να καταστούν αυστηρότερες οι διατάξεις που αφορούν το

µέτρο της απαγόρευσης εισόδου και την εφαρµογή του ελέγχου από το κράτος µέλος του
λιµένα.

a) Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενσωµατώθηκαν στην
τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση

Στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής καθώς και στην κοινή θέση του Συµβουλίου
έχουν γίνει αποδεκτές οι εξής τροπολογίες:

– η τροπολογία που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να
υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να συγκροτήσουν οργανισµούς διενέργειας

ελέγχων από το κράτος του λιµένα που να ανταποκρίνονται τόσο σε ποσοτικές
όσο και ποιοτικές ανάγκες (νέο άρθρο 4 της οδηγίας)·
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– η τροπολογία επί του άρθρου 7α σχετικά µε την απαγόρευση εισόδου στους
λιµένες των κρατών µελών. Το αρχικό κείµενο της τροπολογίας του

Κοινοβουλίου έχει ωστόσο τροποποιηθεί (δεδοµένου ότι ούτε το Συµβούλιο
ούτε η Επιτροπή µπορούσαν να αποδεχθούν την πρόταση να απαγορευθεί η

είσοδος σε όλα τα πλοία, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το ιστορικό τους όσον
αφορά την απαγόρευση απόπλου, απλώς και µόνον επειδή φέρουν τη σηµαία
κράτους που έχει υπαχθεί στη µαύρη λίστα του Μνηµονίου συνεννόησης των
Παρισίων· δεν µπορούσαν επίσης να αποδεχθούν την απαγόρευση εισόδου σε
πλοία απλώς και µόνον επειδή δεν φέρουν όργανα καταγραφής δεδοµένων
ταξιδίου). Το νέο κείµενο είναι αυστηρότερο από ό,τι η αρχική πρόταση της
Επιτροπής: απαλείφθηκε η προϋπόθεση ηλικίας του πλοίου (15 έτη). Εξάλλου,
πλοία που φέρουν σηµαία κράτους υψηλού ή άκρως υψηλού κινδύνου, στη
µαύρη λίστα του Μνηµονίου των Παρισίων, θα εµπίπτουν στο µέτρο της
απαγόρευσης εισόδου µετά τη δεύτερη απαγόρευση απόπλου εντός

διαστήµατος 36µηνών.

– ο καταλογισµός του κόστους απαγόρευσης απόπλου από λιµένα στον

πλοιοκτήτη ή τον εκµεταλλευόµενο το πλοίο του οποίου απαγορεύτηκε ο
απόπλους (άρθρο 16νέα παράγραφος 2α)·

– η τακτική ενηµέρωση του Κοινοβουλίου από την Επιτροπή σχετικά µε την
πρόοδο της εφαρµογής της οδηγίας στα κράτη µέλη (άρθρο 20 νέα

παράγραφος 4)·

– η αξιολόγηση της δυνατότητας του πλοίου να παρέχει τις µέγιστες δυνατές

πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήµατος, ως κριτήριο για την απόφαση
απαγόρευσης απόπλου του (παράρτηµα VI παράγραφος 2 νέο σηµείο 14)·

– η εισαγωγή νέου παραρτήµατος ΧΙ όπου αναφέρονται οι κατηγορίες πλοίων
που υπόκεινται στο µέτρο της απαγόρευσης απόπλου σύµφωνα µε το άρθρο

7α)α) και όπου περιλαµβάνονται οι διαδικασίες σχετικά µε την απαγόρευση
απόπλου οι οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα V της αρχικής πρότασης της

Επιτροπής.

β) Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενσωµατώθηκαν εν µέρει στην τροποποιηµένη

πρόταση και την κοινή θέση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πολλές τροπολογίες σχετικά µε την εγκατάσταση

µαύρων κουτιών (όργανα καταγραφής δεδοµένων ταξιδίου ή VDR) και τον έλεγχο της
ύπαρξής τους επί των πλοίων.

Οι τροπολογίες αυτές έγιναν εν µέρει µόνο αποδεκτές από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη
πρότασή της και από το Συµβούλιο στην κοινή θέση του, έχουν όµως αναδιατυπωθεί.

Οι τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση προβλέπουν,
αφενός, να καταστεί υποχρεωτική η ύπαρξη των οργάνων καταγραφής δεδοµένων ταξιδίου
(VDR) στα πλοία που πλέουν στα ύδατα της Κοινότητας, έτσι ώστε η έλλειψή τους να
ισοδυναµεί µε απαγόρευση απόπλου, και αφετέρου η έλλειψή τους να θεωρείται ως κριτήριο
που να δικαιολογεί την απαγόρευση εισόδου στα ύδατα της Κοινότητας. Η τελευταία αυτή
πρόταση, η οποία αντιφάσκει µε την τροπολογία που προέβλεπε την απαγόρευση απόπλου σε
περίπτωση που δεν υπάρχει VDR, δεν έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή ούτε και από το
Συµβούλιο.
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Στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή αποδέχθηκε να συµπεριλάβει, ως αιτιολογική
σκέψη 13, τους όρους υπό τους οποίους θα ήταν σκόπιµο να καταστεί υποχρεωτική η
εγκατάσταση VDR σε πλοία που πλέουν στα ύδατα της Κοινότητας και να διευκρινιστεί
(στην αιτιολογική αυτή σκέψη και στο παράρτηµα VI σχετικά µε τα κριτήρια απαγόρευσης
απόπλου) ότι η έλλειψη VDR, όταν αυτός ο εξοπλισµός είναι υποχρεωτικός, θα πρέπει να
θεωρείται ως σοβαρή παράλειψη.

Το Συµβούλιο περιλαµβάνει το σηµείο αυτό διασαφηνίζοντάς το και ενισχύοντάς το: η νέα
αιτιολογική σκέψη 13 της κοινής θέσης διευκρινίζει ότι οι εξοπλισµοί αυτοί θα έπρεπε να
καταστούν υποχρεωτικοί µετά από µία περίοδο έως πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της
οδηγίας για τα φορτηγά πλοία που θα έχουν κατασκευαστεί έως την 1η Ιουλίου 2002,και ότι
η µη εγκατάστασή τους στα πλοία ή η αστοχία λειτουργίας τους δικαιολογεί την απαγόρευση
απόπλου του πλοίου. Η κοινή θέση περιλαµβάνει επίσης ως κριτήριο απαγόρευσης απόπλου
του πλοίου τη µη εγκατάσταση ή τη δυσλειτουργία VDR, στο παράρτηµα VI παράγραφος 3.2
σηµείο 16.Η Επιτροπή αποδέχεται το κείµενο της κοινής θέσης.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής επ’αυτών

Οι κύριες τροποποιήσεις στην πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ, όπως
τροποποιήθηκε µετά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι οι εξής:

α) Το Συµβούλιο τροποποίησε και προσάρµοσε τις αιτιολογικές σκέψεις µε βάση τις

τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείµενο της κοινής θέσης.

β) Στο άρθρο 2 της οδηγίας, όπου µνηµονεύονται οι συµβάσεις που ισχύουν για τις
ανάγκες της οδηγίας και διευκρινίζεται η ηµεροµηνία της έκδοσης της οδηγίας που πρέπει να
ληφθεί υπόψη, το Συµβούλιο αντικατέστησε την ηµεροµηνία της 1ης Ιουλίου 2000µε την
ηµεροµηνία έκδοσης της πρότασης οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία για τον έλεγχο από το
κράτος του λιµένα. Η Επιτροπή εγκρίνει βεβαίως την επικαιροποίηση αυτή της πρότασής της,
δεδοµένου ότι η ηµεροµηνία του Ιουλίου 2000έχει ήδη παρέλθει.

γ) Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το Συµβούλιο αναφέρει ως βάση για τον υπολογισµό του
25%, ως κατώτατου ορίου επιθεώρησης των πλοίων που εισέρχονται στους λιµένες κάθε
κράτους µέλους, µία περίοδο των πλέον πρόσφατων τριών ηµερολογιακών ετών για τα οποία
διατίθενται στατιστικά στοιχεία, αντί του προηγούµενου έτους. Η Επιτροπή αποδέχεται το
επιχείρηµα ότι πρέπει να χρησιµοποιείται ένας µέσος όρος για να εξαλειφθούν οι ανωµαλίες

που µπορούν να παρουσιάσουν ορισµένα έτη και εποµένως αποδέχεται την τροποποίηση
αυτή.

Στην παράγραφο 2, το Συµβούλιο εισήγαγε µία προθεσµία ενός µηνός από την τελευταία
επιθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε σε λιµένα του Μνηµονίου των Παρισίων, πριν

εφαρµοστεί η υποχρέωση επιθεώρησης των πλοίων, των οποίων ο συντελεστής εστίασης
είναι ανώτερος του 50. Η Επιτροπή αποδέχεται την προθεσµία αυτή, για να διευκολυνθεί η
εφαρµογή επιτόπου.

δ) Οι κύριες τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής

αφορούν την υποχρέωση ενισχυµένης επιθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 της
πρότασης οδηγίας.



6

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής προβλέπει την υποχρέωση ενισχυµένης επιθεώρησης για
όλα τα πλοία που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας, στον πρώτο λιµένα

προσόρµισης όπου ελλιµενίζεται το πλοίο µετά από περίοδο 12 µηνών µετά την τελευταία
ενισχυµένη επιθεώρηση.

Το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες ρήτρες ευελιξίας προκειµένου να βελτιστοποιηθεί κατά
τον καλύτερο τρόπο το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό που θα φέρει σε πέρας τις

επιθεωρήσεις αυτές και να είναι δυνατόν να προσληφθεί επαρκής αριθµός εξειδικευµένων
επιθεωρητών.

Καταρχάς, τα πλοία, των οποίων ο συντελεστής εστίασης είναι κάτω του 7, απαλλάσσονται
από την υποχρέωση ετήσιας ενισχυµένης επιθεώρησης εφόσον εξακολουθούν να παραµένουν

κάτω από αυτό το κατώτατο όριο. Σηµειώνεται ότι, για να υπολογίζεται ο αριθµός σηµείων
µε τα οποία καθορίζεται εάν ένα πλοίο υπερβαίνει αυτό το κατώτατο όριο, στον συντελεστή
εστίασης δεν συνυπολογίζονται τα πέντε σηµεία που προσδίδει το παράρτηµα Ι της οδηγίας
στα πλοία που αναφέρονται στο παράρτηµα V της οδηγίας.

Εξάλλου, το Συµβούλιο εισήγαγε το νέο άρθρο 7α, το οποίο επιτρέπει στα κράτη µέλη να µην
επιθεωρούν τα πλοία που υπόκεινται σε υποχρεωτική επιθεώρηση, εφόσον δεν είναι σε θέση
να διενεργούν τις επιθεωρήσεις αυτές για λόγους επιχειρησιακού χαρακτήρα. Το ποσοστό
των πλοίων αυτών πρέπει να παραµένει κάτω του 5% του συνόλου των πλοίων που

υποβάλλονται σε επιθεώρηση όταν προσορµίζουν στους λιµένες του δεδοµένου κράτους
µέλους. Το ποσοστό αυτό θα επανεξεταστεί και θα τροποποιηθεί, ενδεχοµένως, εντός πέντε
ετών από την έναρξη εφαρµογής της οδηγίας.

Τέλος, το Συµβούλιο εισήγαγε µία ρήτρα στο άρθρο 7 που επιτρέπει στα κράτη µέλη, τα
οποία αδυνατούν να αυξήσουν γρήγορα το ανθρώπινο δυναµικό τους για να αντιµετωπίσουν
τις νέες υποχρεώσεις που θέτει η οδηγία, να έχουν προθεσµία έως την 1η Ιανουαρίου 2003
για να ενισχύσουν τις υπηρεσίες επιθεώρησης που διαθέτουν, στην προθεσµία δε αυτή
προστίθεται για τον λιµένα του Ρόττερνταµ µια επιπλέον προθεσµία 6 µηνών λόγω του όγκου
των διακινούµενων πλοίων στο λιµένα αυτό. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της αυτές τις νέες
διατάξεις.

Η Επιτροπή αποδέχεται τα άρθρα 7 και 7α της κοινής θέσης, τα οποία επιτρέπουν εύλογη
ευελιξία και κλιµάκωση στην εφαρµογή της οδηγίας. Ούτως ή άλλως, µε βάση τα περιθώρια
που δίδει ο µηχανισµός του συντελεστή εστίασης, όλα τα πλοία που αναφέρονται στο
παράρτηµα V θα υποβάλονται σε τακτικές επιθεωρήσεις.

Ωστόσο, σηµειώνεται ότι οι τιµές του συντελεστή εστίασης καθορίζονται από το Μνηµόνιο
των Παρισίων, µια απλή διοικητική συµφωνία όπου συµµετέχουν ορισµένες χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να µην αποδυναµωθούν οι τιµές του συντελεστή εστίασης σε αυτό
το διακυβερνητικό πλαίσιο, το Συµβούλιο αποδέχθηκε να συµπεριληφθεί στο άρθρο 7 (νέα
παράγραφος 6), κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, διάταξη που επιτρέπει, εφόσον παρατηρηθεί
µια τέτοια κατάσταση, να επανεισαχθούν µε τη ρυθµιστική διαδικασία οι τιµές του

συντελεστή εστίασης που ανταποκρίνονται στους στόχους της οδηγίας.

ε) Στο άρθρο 15,σχετικά µε τη δηµοσίευση των πληροφοριών, το Συµβούλιο προσέθεσε
τη νέα παράγραφο 5, όπου διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν τις
εθνικές νοµοθεσίες σχετικά µε την ανάληψη ευθύνης. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της την
τροπολογία αυτή.



7

στ) Το Συµβούλιο προσέθεσε το άρθρο 19α, το οποίο θέτει την υποχρέωση επιβολής
αποτρεπτικών και αναλογικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της οδηγίας. Η

Επιτροπή εγκρίνει την τροπολογία αυτή, η οποία ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα σε
µια τυποποιηµένη ρήτρα την οποία περιέχουν πολυάριθµες οδηγίες της Κοινότητας.

ζ) Στο παράρτηµα V, το Συµβούλιο εισήγαγε ένα ελάχιστο κατώτατο όριο εκτοπίσµατος
άνω των 3.000 για τα πετρελαιοφόρα που υποβάλλονται σε ενισχυµένη επιθεώρηση. Η
Επιτροπή αποδέχεται την τροπολογία αυτή διότι θα επιτρέψει στα κράτη µέλη να
επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στα µεγαλύτερα πετρελαιοφόρα, τα οποία

παρουσιάζουν και τους περισσότερους κινδύνους για το περιβάλλον.

η) Στο παράρτηµα Χ, το Συµβούλιο εισήγαγε κάποια ευελιξία στους τρόπους παροχής
των πληροφοριών σχετικά µε τις κινήσεις των πλοίων, προκειµένου να περιοριστεί ο
διοικητικός φόρτος για τα κράτη µέλη. Η Επιτροπή αποδέχεται την τροπολογία αυτή διότι δεν
θέτει υπό αµφισβήτηση την έννοια της υποχρέωσης που έχουν τα κράτη µέλη να
ενηµερώνουν την Επιτροπή.

3.4. Προβλήµατα συνδεόµενα µε τις διαδικασίες επιτροπολογίας κατά την έκδοση της
κοινής θέσης

Το Συµβούλιο τροποποίησε κάπως τις διατάξεις που αφορούν τη ρυθµιστική επιτροπή, η
οποία αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής, διευκρινίζοντας ιδίως ότι η τροποποίηση,
µέσω της επιτροπής, δεν πρέπει να οδηγήσει σε διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της
οδηγίας. Η Επιτροπή αποδέχεται την τροπολογία αυτή διότι αντιστοιχεί σε τυποποιηµένη

ρήτρα που περιέχουν πολλές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια στη ναυτιλία.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή κρίνει ότι το περιεχόµενο της κοινής θέσης είναι αποδεκτό, διότι τηρεί τις
βασικές αρχές της αρχικής πρότασης. Εισάγει ορισµένα στοιχεία ευελιξίας, εντός εύλογων

ορίων, τα οποία άλλωστε αντισταθµίζονται διότι καθίστανται αυστηρότερες ορισµένες άλλες
διατάξεις, µε βάση τις τροπολογίες που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη

ανάγνωση.


