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

της

σχετικά µε τον καθορισµό εναρµονισµένων απαιτήσεων και διαδικασιών για

την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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,

αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 EE C 311 Ε, 31.10.2000, σ. 240.
2 EE C 14, 16.1.2001, σ. 37.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2001 (δεν έχει ακόµη

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

(1) Λόγω του µεγάλου αριθµού θαλάσσιων ατυχηµάτων που αφορούν φορτηγά πλοία µεταφοράς

φορτίου χύδην µε επακόλουθο την απώλεια ανθρώπινων ζωών, θα πρέπει να ληφθούν

περαιτέρω µέτρα για να ενισχυθεί η ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών, στο πλαίσιο της

κοινής πολιτικής µεταφορών.

(2) Οι αξιολογήσεις για τις αιτίες των ατυχηµάτων των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου

χύδην δείχνουν ότι όταν η φόρτωση και εκφόρτωση των στέρεων φορτίων χύδην δεν

διενεργείται σωστά, µπορεί να συµβάλει στην πρόκληση ζηµιών στην κατασκευή των

φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην, είτε λόγω υπερβολικής καταπόνησης της

κατασκευής του πλοίου είτε λόγω πρόκλησης µηχανικής ζηµίας στα δοµικά στοιχεία των

κυτών φορτίου. Η προστασία των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην µπορεί να

ενισχυθεί µε τη θέσπιση µέτρων που στοχεύουν στη µείωση του κινδύνου ζηµιών στην

κατασκευή και απωλειών λόγω ακατάλληλων εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης.

(3) Σε διεθνές επίπεδο, ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός («∆ΝΟ»), µε µια σειρά ψηφισµάτων

της Γενικής Συνέλευσης, εξέδωσε συστάσεις για την ασφάλεια των φορτηγών πλοίων

µεταφοράς φορτίου χύδην που αφορούν γενικά τα θέµατα διασύνδεσης πλοίου/λιµένα, και

ιδίως τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

(4) Ο ∆ΝΟ θέσπισε, µε το ψήφισµα A.862(20) της Γενικής Συνέλευσης, έναν Κώδικα Πρακτικής

για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην

(«Κώδικας BLU») και κάλεσε τις συµβαλλόµενες κυβερνήσεις να εφαρµόσουν τον Κώδικα

αυτό, το συντοµότερο δυνατό, και να ενηµερώσουν τον ∆ΝΟ για τις περιπτώσεις µη

συµµόρφωσης. Ο ∆ΝΟ, µε το ψήφισµα αυτό, κάλεσε περαιτέρω τις συµβαλλόµενες

κυβερνήσεις στην επικράτεια των οποίων ευρίσκονται οι τερµατικοί σταθµοί φόρτωσης και

εκφόρτωσης στερεού φορτίου χύδην να θεσπίσουν νόµους ώστε να µπορεί να επιβληθεί µία

σειρά βασικών αρχών απαραιτήτων για την εφαρµογή του Κώδικα αυτού.
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(5) Ο αντίκτυπος των εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης στην ασφάλεια των φορτηγών

πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην, λαµβάνοντας υπόψη τον παγκόσµιο χαρακτήρα του

εµπορίου ξηρού φορτίου χύδην, έχει διασυνοριακές επιπτώσεις. Η ανάληψη προληπτικής

δράσης όσον αφορά τη βύθιση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην λόγω

ακατάλληλων πρακτικών φόρτωσης και εκφόρτωσης, γίνεται, εποµένως, καλύτερα σε

κοινοτικό επίπεδο, µε την καθιέρωση εναρµονισµένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την

εφαρµογή των συστάσεων του ∆ΝΟ, που ορίζει το ψήφισµα A.862(20) της Γενικής

Συνέλευσης και ο Κώδικας BLU.

(6) Με βάση την αρχή της επικουρικότητας, που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης, η

οδηγία είναι το ενδεδειγµένο νοµοθετικό µέσο, καθώς παρέχει ένα πλαίσιο για τα κράτη µέλη

που αφορά την οµοιόµορφη και υποχρεωτική εφαρµογή των απαιτήσεων και διαδικασιών για

την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην ενώ

αφήνει στα κράτη µέλη το δικαίωµα να αποφασίσουν ποια µέσα εφαρµογής ταιριάζουν

καλύτερα στο εσωτερικό τους σύστηµα. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου της.

(7) Η ασφάλεια των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην και των πληρωµάτων τους

µπορεί να ενισχυθεί µε µείωση των κινδύνων από ακατάλληλη φόρτωση και εκφόρτωση

στους τερµατικούς σταθµούς φόρτωσης και εκφόρτωσης ξηρού φορτίου χύδην. Αυτό µπορεί

να εφαρµοσθεί µε την καθιέρωση εναρµονισµένων διαδικασιών για τη συνεργασία και την

επικοινωνία µεταξύ πλοίου και τερµατικού σταθµού και µε τον καθορισµό απαιτήσεων

καταλληλότητας για πλοία και τερµατικούς σταθµούς.

(8) Προκειµένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην και

να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού, οι εναρµονισµένες διαδικασίες και τα

κριτήρια καταλληλότητας θα πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα φορτηγά πλοία µεταφοράς

φορτίου χύδην, ασχέτως της σηµαίας τους, και σε όλους τους τερµατικούς σταθµούς στην

Κοινότητα στους οποίους προσεγγίζουν, υπό κανονικές συνθήκες, τα φορτηγά πλοία

µεταφοράς φορτίου χύδην για φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην.
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(9) Τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην που προσεγγίζουν σε τερµατικούς σταθµούς για

τη φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην θα πρέπει να είναι κατάλληλα για το

σκοπό αυτό. Παροµοίως, οι τερµατικοί σταθµοί θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλοι για την

υποδοχή και τη φόρτωση ή εκφόρτωση των διερχόµενων φορτηγών πλοίων µεταφοράς

φορτίου χύδην. Για τους σκοπούς αυτούς, έχουν καθοριστεί κριτήρια καταλληλότητας στον

Κώδικα BLU.

(10) Προκειµένου να ενισχυθεί η επικοινωνία και η συνεργασία µε τον πλοίαρχο σε θέµατα που

αφορούν τη φόρτωση και την εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην, οι τερµατικοί σταθµοί

θα πρέπει να διορίσουν έναν εκπρόσωπο τερµατικού σταθµού υπεύθυνο γι� αυτούς τους

χειρισµούς µέσα στον τερµατικό σταθµό και να διαθέτουν στους πλοιάρχους ενηµερωτικά

βιβλία µε τις απαιτήσεις του τερµατικού σταθµού και του λιµένα. Προς τούτο, υπάρχουν

διατάξεις στον Κώδικα BLU.

(11) Η ανάπτυξη, εφαρµογή και λειτουργία ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας από τους

τερµατικούς σταθµούς θα διασφαλίσει ότι οι διαδικασίες συνεργασίας και επικοινωνίας και οι

καθεαυτό εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης από τον τερµατικό σταθµό σχεδιάζονται και

εκτελούνται σύµφωνα µε ένα εναρµονισµένο πλαίσιο που είναι διεθνώς αναγνωρισµένο και

είναι δυνατό να ελεγχθεί. Ενόψει της διεθνούς αναγνώρισης, το σύστηµα διαχείρισης της

ποιότητας θα πρέπει να συνάδει µε τη σειρά προτύπων ISO 9000 που θεσπίστηκε από το

∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης. Για να δοθεί στους νέους τερµατικούς σταθµούς αρκετός

καιρός ώστε να επιτύχουν την οικεία πιστοποίηση, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η

δυνατότητα χορήγησης σ� αυτούς επί περιορισµένο χρονικό διάστηµα προσωρινής άδειας

λειτουργίας.
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(12) Για να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης προετοιµάζονται προσεκτικά,

συµφωνούνται και εκτελούνται µε σκοπό να µη τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή

του πληρώµατος, θα πρέπει να ορίζονται οι ευθύνες του πλοιάρχου και του εκπροσώπου του

τερµατικού σταθµού. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν σχετικές διατάξεις στη ∆ιεθνή Σύµβαση

SOLAS του 1974, για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα, (Σύµβαση Solas του 1974),στο

ψήφισµα Α.862(20) της Γενικής Συνέλευσης του ∆ΝΟ και στον Κώδικα BLU. Για τον ίδιο

σκοπό, οι διαδικασίες για την προετοιµασία, τη συµφωνία και τη διενέργεια των εργασιών

φόρτωσης και εκφόρτωσης µπορούν να βασίζονται στις διατάξεις των εν λόγω διεθνών

µέσων.

(13) Προκειµένου να αποτρέψει η Κοινότητα την κίνηση στους λιµένες της πλοίων που δεν

τηρούν τις σχετικές προδιαγραφές, ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού θα πρέπει να

γνωστοποιεί οποιαδήποτε εµφανή έλλειψη στο φορτηγό πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην που

θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

(14) Είναι απαραίτητο οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να αποτρέπουν ή να σταµατούν τις

εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης, όταν έχουν σαφείς ενδείξεις ότι τίθεται σε κίνδυνο η

ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώµατος από τις εργασίες αυτές. Οι αρχές αυτές θα πρέπει

επίσης να επεµβαίνουν προς όφελος της ασφάλειας σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του

πλοιάρχου και του εκπροσώπου του τερµατικού σταθµού σχετικά µε την εφαρµογή των

διαδικασιών αυτών. Οι σχετικές µε την ασφάλεια ενέργειες των αρµόδιων αρχών, θα πρέπει

να µην εξαρτώνται από τα εµπορικά συµφέροντα των τερµατικών σταθµών.
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(15) Είναι απαραίτητο να οριστούν διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι οι ζηµίες που επέρχονται

στο πλοίο κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης αναφέρονται στους

αρµόδιους φορείς, όπως οι οικείοι νηογνώµονες, και επισκευάζονται, εφόσον κρίνεται

απαραίτητο. Σε περίπτωση που οι ζηµίες αυτές µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την

ασφάλεια ή την πλοϊµότητα του πλοίου, η απόφαση για την αναγκαιότητα και τον επείγοντα

χαρακτήρα των επισκευών θα πρέπει να λαµβάνεται από τις αρχές ελέγχου του κράτους του

λιµένα σε διαβούλευση µε τις αρχές του κράτους της σηµαίας. Ενόψει των ειδικών τεχνικών

γνώσεων που είναι απαραίτητες για τη λήψη αυτής της απόφασης, οι εν λόγω αρχές θα πρέπει

να έχουν το δικαίωµα να απευθύνονται σε αναγνωρισµένο οργανισµό για την επιθεώρηση

των ζηµιών και την παροχή συµβουλών σχετικά µε την αναγκαιότητα των επισκευών.

(16) Η επιβολή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να ενισχυθεί µε αποτελεσµατικές διαδικασίες

παρακολούθησης και επαλήθευσης στα κράτη µέλη. Η υποβολή εκθέσεων για τα

αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας παρακολούθησης θα παρέχει αξιόλογες πληροφορίες

για την αποτελεσµατικότητα των εναρµονισµένων απαιτήσεων και διαδικασιών που

ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

(17) Ο ∆ΝΟ, στο ψήφισµά του A.797(19) της Γενικής Συνέλευσης της 23ης Νοεµβρίου 1995, για

την ασφάλεια των πλοίων που µεταφέρουν στερεά φορτία χύδην, ζήτησε από τις αρχές του

κράτους του λιµένα να επιβεβαιώνουν εγγράφως ότι οι τερµατικοί σταθµοί φόρτωσης και

εκφόρτωσης για στερεά φορτία χύδην εφαρµόζουν τους Κώδικες και τις συστάσεις του ∆ΝΟ

για τη συνεργασία πλοίου/λιµένα. Η κοινοποίηση της έκδοσης της παρούσας οδηγίας στον

∆ΝΟ θα αποτελέσει την κατάλληλη απάντηση στο αίτηµα αυτό, καθώς και ένα σαφές σήµα

προς τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ότι η Κοινότητα έχει αναλάβει τη δέσµευση να στηρίξει

τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για να ενισχυθεί η ασφαλής φόρτωση και

εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην.

(18) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπιστούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(19) Ορισµένες διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να µπορεί να τροποποιηθούν σύµφωνα µε την εν

λόγω διαδικασία, ώστε να εναρµονισθούν µε τα κοινοτικά µέσα που θεσπίστηκαν,

τροποποιήθηκαν ή τέθηκαν σε ισχύ µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας

οδηγίας και για την εφαρµογή των διαδικασιών που ορίζονται σ� αυτήν, χωρίς όµως να

διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της.

(20) Η οδηγία 89/391/EOK του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την εφαρµογή

µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας της υγείας των εργαζοµένων κατά

την εργασία 1, και οι σχετικές ειδικές οδηγίες της, εφαρµόζονται στην εργασία που αφορά τη

φόρτωση και την εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων µεταφοράς χύδην φορτίου,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Σκοπός

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των φορτηγών πλοίων µεταφοράς

φορτίου χύδην που προσεγγίζουν σε τερµατικούς σταθµούς στα κράτη µέλη για τη φόρτωση ή

εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην µε µείωση των κινδύνων υπερβολικής καταπόνησης και

πρόκλησης υλικών ζηµιών στην κατασκευή του πλοίου κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή

εκφόρτωσης, µέσω της καθιέρωσης :

1. Εναρµονισµένων απαιτήσεων καταλληλότητας για τα εν λόγω πλοία και τους τερµατικούς

σταθµούς, και

2. εναρµονισµένων διαδικασιών για τη συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ των εν λόγω πλοίων

και των τερµατικών σταθµών.

                                                
1 ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1.
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Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται :

1. σε όλα τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην, ανεξαρτήτως σηµαίας, τα οποία

προσεγγίζουν σε τερµατικό σταθµό για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των στερεών φορτίων

χύδην που µεταφέρουν, και

2. σε όλους τους τερµατικούς σταθµούς στα κράτη µέλη της Κοινότητας, τους οποίους

επισκέπτονται τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην που εµπίπτουν στο πεδίο

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού VI/7 της σύµβασης SOLAS (1974), η παρούσα

οδηγία δεν εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται µόνον κατ� εξαίρεση για

φόρτωση και εκφόρτωση ξηρού φορτίου χύδην προς ή από φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου

χύδην, και δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις όπου η φόρτωση ή εκφόρτωση πραγµατοποιείται µόνο

µε τον εξοπλισµό του φορτηγού πλοίου µεταφοράς φορτίου χύδην.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1. «∆ιεθνείς συµβάσεις» : οι συµβάσεις που ισχύουν στις .... *, όπως ορίζονται στο άρθρο 2,

παράγραφος 1 της οδηγίας 95/21/EΚ του Συµβουλίου 1,

                                                
* Ηµεροµηνία υιοθέτησης της παρούσας οδηγίας.
1 Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά µε την εφαρµογή από

τα πλοία που καταπλέουν στους λιµένες της Κοινότητας και κινούνται στα ύδατα της
δικαιοδοσίας των κρατών µελών, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των θαλάσσιων
µεταφορών, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του
πλοίου (έλεγχος του κράτους του λιµένα) (ΕΕ L 157, 7.7.1995, σ. 1). Οδηγία η οποία
τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 1999/97/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331, 23.12.1999,
σ. 67).
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2. «Σύµβαση SOLAS του 1974» : η διεθνής σύµβαση για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα,

καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις, όπως ισχύουν στις ...*,

3. «Κώδικας BLU» : ο Κώδικας Πρακτικής για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των

φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην, όπως περιέχεται στο Παράρτηµα του

ψηφίσµατος A.862 (20) της Γενικής Συνέλευσης του ΙΜΟ, της 27ης Νοεµβρίου 1997, όπως

ισχύει στις ... *,

4. «Φορτηγό πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην» : όπως ορίζεται στον κανονισµό ΙΧ/1.6 της

σύµβασης SOLAS του 1974 και ερµηνεύεται στο ψήφισµα 6 της διάσκεψης SOLAS του

1997, δηλαδή :

− ένα πλοίο κατασκευασµένο µε ένα κατάστρωµα, άνω και κάτω πλευρικές δεξαµενές

στους χώρους φορτίου και µε σκοπό πρωτίστως τη µεταφορά ξηρού φορτίου χύδην, ή

− φορτηγό µεταφοράς µεταλλεύµατος, δηλαδή ένα πλοίο µε ένα κατάστρωµα, δύο

διαµήκη διαφράγµατα και διπύθµενο σε όλο το χώρο φορτίου µε σκοπό τη µεταφορά

φορτίων µεταλλεύµατος µόνο στα κεντρικά κύτη, ή

− ένα φορτηγό συνδυασµένων φορτίων, όπως ορίζεται στον κανονισµό II-2/3.27 της

Σύµβασης SOLAS του 1974,

5. «Ξηρό φορτίο χύδην» ή «στερεό φορτίο χύδην» : το στερεό φορτίο χύδην, όπως ορίζεται

στον κανονισµό ΧΙΙ/1.4 της Σύµβασης SOLAS του 1974, εξαιρουµένων των σιτηρών,

6. «Σιτηρά» : τα σιτηρά όπως ορίζονται στον κανονισµό VI/8.2 της Σύµβασης SOLAS

του 1974,

                                                
* Ηµεροµηνία υιοθέτησης της παρούσας οδηγίας.
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7. «Τερµατικός σταθµός» : οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή κινούµενη εγκατάσταση

εξοπλισµένη και χρησιµοποιούµενη για τη φόρτωση ή εκφόρτωση ξηρού φορτίου χύδην σε ή

από φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην,

8. «Φορέας εκµετάλλευσης τερµατικού σταθµού» : ο ιδιοκτήτης τερµατικού σταθµού ή

οποιοσδήποτε οργανισµός ή άτοµο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του σταθµού έχει µεταβιβάσει την

ευθύνη των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης που λαµβάνουν χώρα στον τερµατικό σταθµό

για συγκεκριµένο φορτηγό πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην,

9. «Εκπρόσωπος τερµατικού σταθµού» : οποιοδήποτε άτοµο που διορίζεται από το φορέα

εκµετάλλευσης του τερµατικού σταθµού, το οποίο έχει τη συνολική ευθύνη και την εξουσία

να ελέγχει την προετοιµασία, τη διεξαγωγή και την περάτωση της φόρτωσης ή εκφόρτωσης

που εκτελούνται από τον τερµατικό σταθµό σε ένα συγκεκριµένο φορτηγό πλοίο µεταφοράς

φορτίου χύδην,

10. «Πλοίαρχος» : το πρόσωπο που έχει υπό τη διακυβέρνησή του ένα φορτηγό πλοίο µεταφοράς

φορτίου χύδην, ή ένας αξιωµατικός στο πλοίο που ορίζεται από τον πλοίαρχο ως υπεύθυνος

για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης,

11. «Αναγνωρισµένος οργανισµός» : ο οργανισµός που αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 4

της οδηγίας 94/57/EΚ του Συµβουλίου 1,

12. «Αρχή του κράτους της σηµαίας» : οι αρµόδιες αρχές του κράτους του οποίου τη σηµαία έχει

δικαίωµα να φέρει το φορτηγό πλοίο µεταφοράς φορτίου χύδην,

13. «Αρχή ελέγχου του κράτους του λιµένα» : η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους η οποία έχει

εξουσιοδοτηθεί να εφαρµόζει τις διατάξεις περί ελέγχου της οδηγίας 95/21/ΕΚ,

                                                
1 Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1994, σχετικά µε τους κοινούς

κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις
συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (ΕΕ L 319, 12.12.1994, σ. 20). Οδηγία η
οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/58/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 274, 7.10.1997, σ. 8).
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14. «Αρµόδια αρχή» : η εθνική, περιφερειακή ή τοπική δηµόσια αρχή στο κράτος µέλος που έχει

την εξουσία από την εθνική νοµοθεσία να εφαρµόζει και να επιβάλλει τις απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας,

15. «Πληροφορίες φορτίου» : οι πληροφορίες για το φορτίο που απαιτεί ο κανονισµός VI/2 της

Σύµβασης SOLAS του 1974,

16. «Σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης» : το σχέδιο όπως αναφέρεται στον κανονισµό VI/7.3 του

Κώδικα της Σύµβασης SOLAS του 1974 και µε τη µορφή που περιέχεται στο Προσάρτηµα 2

του Κώδικα BLU,

17. «Κατάλογος ελέγχου ασφάλειας πλοίου/λιµένα» : ο κατάλογος ελέγχου ασφάλειας

πλοίου/ξηράς, όπως αναφέρεται στο τµήµα 4 του Κώδικα BLU και µε τη µορφή που

περιέχεται στο Προσάρτηµα 3 του Κώδικα BLU,

18. «∆ήλωση πυκνότητας στερεού φορτίου χύδην» : οι πληροφορίες για την πυκνότητα του

φορτίου που παρέχονται σύµφωνα µε τον κανονισµό ΧΙΙ/10 της Σύµβασης SOLAS του 1974.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις επιχειρησιακής καταλληλότητας των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην

Τα κράτη µέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να διασφαλίζουν ότι, οι φορείς των

τερµατικών σταθµών ικανοποιούνται ως προς την επιχειρησιακή καταλληλότητα των φορτηγών

πλοίων µεταφοράς φορτίων χύδην για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των στερεών φορτίων χύδην,

ελέγχοντας τη συµµόρφωσή τους µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι.
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Άρθρο 5

Απαιτήσεις καταλληλότητας των τερµατικών σταθµών

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι φορείς εκµετάλλευσης των τερµατικών σταθµών εξασφαλίζουν

τα εξής, όσον αφορά τους τερµατικούς σταθµούς για τους οποίους αναλαµβάνουν, δυνάµει της

παρούσας οδηγίας, ευθύνες :

1. Οι τερµατικοί σταθµοί πληρούν τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ,

2. έχει διοριστεί εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι του τερµατικού σταθµού,

3. έχουν συνταχθεί ενηµερωτικά βιβλία που περιέχουν τις απαιτήσεις του τερµατικού σταθµού

και των αρµόδιων αρχών, καθώς και τις πληροφορίες για το λιµένα και τον τερµατικό

σταθµό, όπως απαριθµούνται στο Προσάρτηµα 1, παράγραφος 1.2 του Κώδικα BLU, και τα

βιβλία αυτά διατίθενται στους πλοιάρχους των φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην

που προσεγγίζουν σε τερµατικό σταθµό για τη φόρτωση ή εκφόρτωση των στερεών φορτίων

χύδην, και

4. έχει αναπτυχθεί, εφαρµοστεί και διατηρείται σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας. Αυτό το

σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001:2000

ή άλλο ισοδύναµο πρότυπο το οποίο τουλάχιστον πληροί όλες τις πτυχές του ISO 9001:2000,

και το οποίο ελέγχεται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ISO 10011:2000 ή µε

ισοδύναµο πρότυπο που πληροί όλες τις πτυχές του ΙSO 10011:1991. Η οδηγία 98/34/ΕΚ 1

τηρείται όσον αφορά τα εν λόγω ισοδύναµα πρότυπα.

Χορηγείται τριετής µεταβατική περίοδος από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας µε σκοπό

τη συγκρότηση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και ένα επιπρόσθετο έτος µε σκοπό την

επίτευξη του συστήµατος πιστοποίησης.

                                                
1 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου

1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών (ΕΕ L 204, 21.07.1998, σ. 37). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε
την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217, 5.8.1998, σ. 18).
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Άρθρο 6

Προσωρινή άδεια λειτουργίας

Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παράγραφος 4, για τους νεοσύστατους

τερµατικούς σταθµούς, η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγεί προσωρινή άδεια λειτουργίας, µε ισχύ

12 το πολύ µηνών. Ο τερµατικός σταθµός πρέπει όµως να καταδεικνύει το σχέδιό του για την

εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας σύµφωνου µε το πρότυπο ISO 9001:2000 ή µε

άλλο ισοδύναµο πρότυπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 4.

Άρθρο 7

Ευθύνες των πλοιάρχων και των εκπροσώπων των τερµατικών σταθµών

Τα κράτη µέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε να εξασφαλίζουν ότι τηρούνται και

εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές που αφορούν τις ευθύνες των πλοιάρχων και των εκπροσώπων

των τερµατικών σταθµών :

1. Ευθύνες του πλοιάρχου :

(α) Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση για την ασφαλή φόρτωση και

εκφόρτωση του φορτηγού πλοίου µεταφοράς φορτίου χύδην υπό τις διαταγές του.

(β) Ο πλοίαρχος παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ στον

τερµατικό σταθµό πολύ πριν από τον προβλεπόµενο χρόνο άφιξης του πλοίου στον

τερµατικό σταθµό.
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(γ) Πριν από τη φόρτωση οποιουδήποτε στερεού φορτίου χύδην, ο πλοίαρχος διασφαλίζει

ότι έχει λάβει τις πληροφορίες φορτίου που απαιτούνται από τον κανονισµό VI/2.2 της

Σύµβασης SOLAS του 1974 και, όπου απαιτείται, µία δήλωση πυκνότητας του στερεού

φορτίου χύδην. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε ένα έντυπο δήλωσης φορτίου,

όπως ορίζεται στο Προσάρτηµα 5 του Κώδικα BLU.

(δ) Πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης, ο πλοίαρχος

εκτελεί τα καθήκοντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙV.

2. Ευθύνες του εκπροσώπου του τερµατικού σταθµού :

(α) Με την παραλαβή της αρχικής κοινοποίησης για τον προβλεπόµενο χρόνο άφιξης του

πλοίου, ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού παρέχει στον πλοίαρχο τις πληροφορίες

που αναφέρονται στο Παράρτηµα V.

(β) Ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού µεριµνά ώστε ο πλοίαρχος να έχει ενηµερωθεί

το συντοµότερο δυνατό σχετικά µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο έντυπο

δήλωσης φορτίου.

(γ) Ο εκπρόσωπος κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον πλοίαρχο και στις αρχές ελέγχου

του κράτους του λιµένα τις εµφανείς ελλείψεις τις οποίες έχει σηµειώσει επί του πλοίου

και που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφαλή φόρτωση ή εκφόρτωση των

στερεών φορτίων χύδην.

(δ) Πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης, ο εκπρόσωπος

του τερµατικού σταθµού εκτελεί τα καθήκοντα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VI.
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Άρθρο 8

∆ιαδικασίες µεταξύ φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην και τερµατικών σταθµών

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι σχετικά µε τη φόρτωση ή εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων

µεταφοράς φορτίου χύδην µε στερεά φορτία χύδην, εφαρµόζονται οι ακόλουθες διαδικασίες :

1. Πριν φορτωθούν ή εκφορτωθούν τα στερεά φορτία χύδην, ο πλοίαρχος συµφωνεί µε τον

εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού για το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης σύµφωνα µε τις

διατάξεις του κανονισµού VI/7.3 της Σύµβασης SOLAS του 1974. Το σχέδιο φόρτωσης ή

εκφόρτωσης εκπονείται µε τη µορφή που ορίζεται στο Προσάρτηµα 2 του Κώδικα BLU,

περιέχει τον αριθµό ∆ΝΟ του αντίστοιχου φορτηγού πλοίου µεταφοράς φορτίου χύδην και ο

πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού επιβεβαιώνουν τη συµφωνία τους για

το σχέδιο υπογράφοντάς το.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχέδιο, η οποία κατά τη γνώµη του ενός ή του άλλου µέρους

ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια του σκάφους ή του πληρώµατος, προετοιµάζεται,

γίνεται αποδεκτή και συµφωνείται από τα δύο µέρη µε τη µορφή αναθεωρηµένου σχεδίου.

Το συµφωνηµένο σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης και οποιεσδήποτε µεταγενέστερες

συµφωνηµένες αναθεωρήσεις φυλάσσονται από το πλοίο και τον εκπρόσωπο του τερµατικού

σταθµού για έξι µήνες για τους σκοπούς τυχόν αναγκαίας επαλήθευσης από τις αρµόδιες

αρχές.

2. Πριν από την έναρξη της φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συµπληρώνεται κατάλογος ελέγχου

ασφάλειας πλοίου/ξηράς και υπογράφεται από κοινού από τον πλοίαρχο και τον εκπρόσωπο

του τερµατικού σταθµού σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Προσαρτήµατος 4 του Κώδικα

BLU.
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3. Τηρείται ανά πάσα στιγµή αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ του πλοίου και του

τερµατικού σταθµού, ικανή να ανταποκρίνεται σε αιτήµατα για πληροφόρηση σχετικά µε τη

διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης και να διασφαλίζει την έγκαιρη συµµόρφωση σε

περίπτωση που ο πλοίαρχος ή ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού διατάξει αναστολή των

εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

4. Ο πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού εκτελούν τις εργασίες φόρτωσης ή

εκφόρτωσης σύµφωνα µε το συµφωνηµένο σχέδιο. Ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού

ευθύνεται για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση του στερεού φορτίου χύδην όσον αφορά τη

σειρά των κυτών, την ποσότητα και το ρυθµό φόρτωσης ή εκφόρτωσης που δηλώνεται στο

σχέδιο. ∆εν παρεκκλίνει από το συµφωνηµένο σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, εκτός εάν

προηγηθούν διαβουλεύσεις και γραπτή συµφωνία µε τον πλοίαρχο.

5. Με την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης, ο πλοίαρχος και ο εκπρόσωπος του

τερµατικού σταθµού συµφωνούν γραπτώς ότι η φόρτωση ή η εκφόρτωση πραγµατοποιήθηκε

σύµφωνα µε το σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε

συµφωνηµένων αλλαγών. Στην περίπτωση της εκφόρτωσης, η συµφωνία περιλαµβάνει

επίσης στοιχεία σχετικά µε την εκκένωση και τον καθαρισµό των κυτών φορτίου σύµφωνα µε

τις απαιτήσεις του πλοιάρχου, καθώς και στοιχεία για οποιαδήποτε ζηµία υπέστη το πλοίο και

τις επισκευές που τυχόν έγιναν.

Άρθρο 9

Ο ρόλος των αρµόδιων αρχών

1. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του πλοιάρχου που προβλέπονται

στον κανονισµό VI/7.7 της Σύµβασης SOLAS του 1974, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι

αρµόδιες αρχές τους αποτρέπουν ή σταµατούν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση των στερεών φορτίων

χύδην εφόσον έχουν σαφείς ενδείξεις ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή του

πληρώµατος λόγω των εργασιών αυτών.
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2. Σε περίπτωση που η αρµόδια αρχή πληροφορηθεί περί διαφωνίας µεταξύ πλοιάρχου και

εκπροσώπου του τερµατικού σταθµού για την εφαρµογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο

άρθρο 8, η αρµόδια αρχή παρεµβαίνει, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται, προς όφελος της

ασφάλειας και/ή του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Άρθρο 10

Αποκατάσταση ζηµιών που συνέβησαν κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση

1. Αν προκληθεί ζηµία στην κατασκευή ή τον εξοπλισµό του πλοίου κατά τη φόρτωση ή την

εκφόρτωση, αναφέρεται στον πλοίαρχο από τον εκπρόσωπο τερµατικού σταθµού και, αν είναι

απαραίτητο, αποκαθίσταται.

2. Αν η ζηµία θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της κατασκευής ή τη στεγανότητα του

σκάφους, ή τα ουσιώδη µηχανικά συστήµατα του πλοίου, η αρχή του κράτους της σηµαίας ή ένας

οργανισµός αναγνωρισµένος από αυτήν, ο οποίος ενεργεί για λογαριασµό της, και η αρχή ελέγχου

του κράτους του λιµένα ενηµερώνονται από τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού και/ή τον

πλοίαρχο. Η απόφαση για το κατά πόσον απαιτείται άµεση επισκευή ή µπορεί να αναβληθεί,

λαµβάνεται από την αρχή ελέγχου του κράτους του λιµένα αφού ληφθεί υπόψη η γνώµη, εάν

υπάρχει, της αρχής του κράτους της σηµαίας ή του αναγνωρισµένου από αυτή οργανισµού, που

ενεργεί για λογαριασµό της, καθώς και του πλοιάρχου. Αν κριθεί αναγκαία η άµεση επισκευή,

πραγµατοποιείται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον πλοίαρχο και την αρµόδια αρχή προτού

αποπλεύσει το πλοίο.

3. Προκειµένου να ληφθεί η απόφαση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 2, η αρχή ελέγχου

του κράτους του λιµένα µπορεί να αναθέσει σε αναγνωρισµένο οργανισµό την επιθεώρηση της

ζηµίας και την παροχή συµβουλών σχετικά µε την αναγκαιότητα διενέργειας των επισκευών ή την

αναβολή τους.

4. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 95/21/ΕΚ.
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Άρθρο 11

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

1. Τα κράτη µέλη παρακολουθούν τακτικά τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 5,

παράγραφος 1, του άρθρου 7, παράγραφος 2 και του άρθρου 8 από τους τερµατικούς σταθµούς. Η

διαδικασία παρακολούθησης περιλαµβάνει τη διενέργεια αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων κατά τις

εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

Επιπροσθέτως, τα κράτη µέλη εξακριβώνουν ότι οι τερµατικοί σταθµοί συµµορφώνονται µε τις

απαιτήσεις του άρθρου 5, παράγραφος 4 στο τέλος της περιόδου η οποία προβλέπεται στο εν λόγω

άρθρο και, για τους νεοσύστατους τερµατικούς σταθµούς, στο τέλος της περιόδου η οποία

προβλέπεται στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή κάθε τρία έτη έκθεση για τα αποτελέσµατα της εν

λόγω παρακολούθησης. Η έκθεση παρέχει επίσης αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των

εναρµονισµένων διαδικασιών για τη συνεργασία και την επικοινωνία µεταξύ των φορτηγών πλοίων

µεταφοράς φορτίου χύδην και των τερµατικών σταθµών, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Η έκθεση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Απριλίου του επόµενου έτους από την πάροδο των

τριών ηµερολογιακών ετών στην οποία αναφέρεται η έκθεση.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης της λειτουργίας του συστήµατος δυνάµει της

παρούσας οδηγίας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, µε βάση τις εκθέσεις των

κρατών µελών που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 2. Στην έκθεση εκτιµάται επίσης κατά

πόσον είναι απαραίτητη η συνέχιση της υποβολής εκθέσεων των κρατών µελών, που προβλέπονται

στο άρθρο 11, παράγραφος 2.
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Άρθρο 13

Κοινοποίηση στον ∆ΝΟ

 Η Προεδρία του Συµβουλίου, ενεργώντας εξ ονόµατος των κρατών µελών, και η Επιτροπή

ενηµερώνουν από κοινού τον ΙΜΟ για την έκδοση της παρούσας οδηγίας, αναφερόµενοι στην

παράγραφο 1.7 του Παραρτήµατος του ψηφίσµατος A.797(19) του ∆ΝΟ.

Άρθρο 14

Ρυθµιστική επιτροπή

1. H Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που συστάθηκε δυνάµει του άρθρου 12,

παράγραφος 1 της οδηγίας 93/75/EΟΚ του Συµβουλίου 1, η οποία στο εξής αποκαλείται

«επιτροπή».

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ,

καθορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

                                                
1 Οδηγία 93/75/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµβρίου 1993, για τις ελάχιστες

προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από
κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εµπορεύµατα (ΕΕ L 247,
5.10.1993, σ. 19). Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/74/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 276, 13.10.1998, σ. 7).
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Άρθρο 15

∆ιαδικασία τροποποίησης

1. Οι ορισµοί στο άρθρο 3, σηµεία 1 έως 6 και 15 έως 18, οι αναφορές σε διεθνείς συµβάσεις

και κώδικες και στα ψηφίσµατα και εγκυκλίους του ∆ΝΟ, οι αναφορές σε πρότυπα ISO, οι

αναφορές σε κοινοτικές πράξεις και τα Παραρτήµατα µπορούν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία

που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, προκειµένου να εναρµονίζονται µε τις διεθνείς και

κοινοτικές πράξεις που θεσπίζονται, τροποποιούνται ή τίθενται σε ισχύ µετά την υιοθέτηση της

παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της.

2. Η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, εφαρµόζεται όταν

τροποποιούνται το άρθρο 8 και τα Παραρτήµατα για την εφαρµογή των διαδικασιών που ορίζονται

στην παρούσα οδηγία και όταν τροποποιούνται ή καταργούνται οι υποχρεώσεις που αναφέρονται

στο άρθρο 11, παράγραφος 2, και στο άρθρο 12, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διευρύνεται το πεδίο

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν το σύστηµα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβιάσεις των

εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε

αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρµογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.
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Άρθρο 17

Ενσωµάτωση και εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις ..... *.

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από τις ..... **.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
* 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Πρώτη µέρα του 25ου µήνα µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

H Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΧΥ∆ΗΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥ∆ΗΝ

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 4)

Τα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην που προσεγγίζουν σε τερµατικούς σταθµούς των

κρατών µελών για φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην, ελέγχονται ως προς την

εφαρµογή των ακόλουθων απαιτήσεων :

1. Πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κύτη φορτίου και καλύµµατα στοµίου κύτους κατάλληλου

µεγέθους και σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή φόρτωση, ορθή στοιβασία, ορθή

διευθέτηση του φορτίου και εκφόρτωση του στερεού φορτίου χύδην.

2. Πρέπει να φέρουν αριθµούς αναγνώρισης στο στόµιο του κύτους φορτίου σύµφωνα µε το

σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Η θέση, το µέγεθος και το χρώµα των αριθµών αυτών ότι

είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιµα από το χειριστή του εξοπλισµού φόρτωσης ή

εκφόρτωσης του τερµατικού σταθµού.

3. Τα καλύµµατα στοµίου του κύτους φορτίου, τα συστήµατα λειτουργίας των στοµίων κύτους

και τα εξαρτήµατα ασφαλείας είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και χρησιµοποιούνται

µόνο για το σκοπό που προβλέπεται να χρησιµοποιούνται.

4. Οι φανοί ένδειξης κλίσης του πλοίου, αν υπάρχουν, ελέγχονται πριν από τη φόρτωση ή την

εκφόρτωση και βεβαιώνεται η καλή λειτουργία τους.
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5. Αν απαιτείται εγκεκριµένο όργανο φόρτωσης στο πλοίο, το όργανο αυτό ότι είναι

πιστοποιηµένο και λειτουργικό ώστε να διενεργεί υπολογισµούς καταπόνησης κατά τη

φόρτωση ή εκφόρτωση.

6. Οι µηχανές πρόωσης και οι βοηθητικές µηχανές είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.

7. Ο εξοπλισµός του καταστρώµατος που αφορά τις εργασίες πρόσδεσης και ελλιµενισµού

λειτουργεί και είναι σε καλή κατάσταση.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΧΥ∆ΗΝ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1)

1. Οι τερµατικοί σταθµοί δέχονται για φόρτωση ή εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην µόνο

φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην που µπορούν να αγκυροβολήσουν µε ασφάλεια

στις εγκαταστάσεις φόρτωσης ή εκφόρτωσης, λαµβάνοντας υπόψη το βάθος της θέσης

παραβολής, το µέγιστο µέγεθος του πλοίου, τις ρυθµίσεις πρόσδεσης, το περίζωµα, την

ασφαλή πρόσβαση και τα πιθανά εµπόδια κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

2. Ο εξοπλισµός φόρτωσης και εκφόρτωσης στον τερµατικό σταθµό είναι κατάλληλα

πιστοποιηµένος και σε καλή κατάσταση σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς και τα

πρότυπα, τον χειρίζεται δε µόνον επαρκώς εξειδικευµένο και, αν είναι απαραίτητο,

πιστοποιηµένο προσωπικό.

3. Το προσωπικό του τερµατικού σταθµού εκπαιδεύεται σε όλες τις πτυχές της ασφαλούς

φόρτωσης και εκφόρτωσης φορτηγών πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην, ανάλογα µε τις

αρµοδιότητές του. Η κατάρτιση αποβλέπει στην εξοικείωση µε τους γενικούς κινδύνους κατά

τη φόρτωση και εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην και τις συνέπειες που µπορούν να έχουν

οι εσφαλµένες εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης στην ασφάλεια του πλοίου.

4. Το προσωπικό τερµατικού σταθµού που απασχολείται στις εργασίες φόρτωσης και

εκφόρτωσης διαθέτει και χρησιµοποιεί µέσα ατοµικής προστασίας και αναπαύεται επαρκώς

ώστε να αποτρέπονται ατυχήµατα λόγω κόπωσης.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (β) )

1. Ο προβλεπόµενος χρόνος άφιξης του πλοίου έξω από τον λιµένα, το συντοµότερο δυνατό.

Η πληροφορία αυτή επικαιροποιείται, οσάκις ενδείκνυνται.

2. Πληροφορία κατά τον αρχικό χρόνο άφιξης :

(α) Όνοµα, σήµα κλήσης, αριθµός ΙΜΟ, νηολόγιο, λιµένας νηολογίου,

(β) σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, δήλωση ποσότητας φορτίου, στοιβασία από τα στόµια

κύτους, σειρά φόρτωσης ή εκφόρτωσης και ποσότητα που πρόκειται να φορτωθεί ανά

κίνηση ή να εκφορτωθεί σε κάθε στάδιο της εκφόρτωσης,

(γ) βύθισµα άφιξης και προτεινόµενο βύθισµα απόπλου,

(δ) χρόνος που απαιτείται για τον ερµατισµό και τον αφερµατισµό,

(ε) συνολικό µήκος πλοίου, πλάτος και µήκος του χώρου φόρτωσης από το πρωραίο

τοίχωµα στοµίου του ακραίου πρωραίου στοµίου κύτους µέχρι το πρυµναίο τοίχωµα

στοµίου του ακραίου πρυµναίου στοµίου κύτους στο οποίο πρόκειται να φορτωθεί το

φορτίο ή από το οποίο πρόκειται να εκφορτωθεί το φορτίο,

(στ) απόσταση από την ίσαλο γραµµή µέχρι το πρώτο στόµιο κύτους που πρόκειται να

φορτωθεί ή να εκφορτωθεί και απόσταση από την πλευρά του πλοίου µέχρι το άνοιγµα

του στοµίου κύτους,
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(ζ) θέση της κύριας κλίµακας του πλοίου,

(η) βύθισµα πλοίου,

(θ) λεπτοµέρειες και δυνατότητες της συσκευής χειρισµού του φορτίου του πλοίου, αν

υπάρχει,

(ι) αριθµός και είδος των σκοινιών πρόσδεσης,

(ια) ειδικά αιτήµατα, όπως τα σχετικά µε ειδικούς χειρισµούς διευθέτησης του φορτίου ή µε

τη συνεχή µέτρηση της περιεκτικότητας ύδατος του φορτίου,

(ιβ) λεπτοµέρειες οποιωνδήποτε απαραίτητων επισκευών που µπορεί να καθυστερήσουν

τον ελλιµενισµό, την έναρξη της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης ή τον απόπλου του

πλοίου µε την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης,

(ιγ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά µε το πλοίο την οποία ζητεί ο τερµατικός

σταθµός.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ

ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΄Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο (δ) )

Πριν από και κατά τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, ο πλοίαρχος διασφαλίζει ότι :

1. Η φόρτωση ή η εκφόρτωση φορτίου και η εκροή ή η εισροή θαλασσέρµατος ελέγχονται από

τον υπεύθυνο αξιωµατικό του πλοίου,

2. η διάταξη του φορτίου και ο όγκος του θαλασσέρµατος παρακολουθούνται σε όλη τη

διαδικασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης για να εξασφαλιστεί ότι η κατασκευή του πλοίου δεν

καταπονείται υπερβολικά,

3. το πλοίο διατηρείται ισοβύθιστο, αν δε απαιτείται να λάβει κάποια κλίση για λειτουργικούς

λόγους, αυτή είναι η µικρότερη δυνατή,

4. το πλοίο παραµένει προσδεδεµένο µε ασφάλεια, λαµβανοµένων υπόψη των τοπικών καιρικών

συνθηκών και προβλέψεων,

5. επαρκής αριθµός αξιωµατικών και µελών του πληρώµατος παραµένει στο πλοίο για τον

έλεγχο των σκοινιών πρόσδεσης ή για οποιαδήποτε συνήθη ή έκτακτη κατάσταση,

λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης του πληρώµατος για επαρκή χρόνο ανάπαυσης ώστε να

αποφεύγεται η κόπωση,

6. ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού ενηµερώνεται για τις απαιτήσεις διευθέτησης

φορτίου, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις διαδικασίες του Κώδικα του ΙΜΟ για την

ασφάλεια του στερεού φορτίου χύδην,
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7. ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού ενηµερώνεται για τις απαιτήσεις εναρµόνισης µεταξύ

των ρυθµών ερµατισµού ή αφερµατισµού και φόρτωσης ή εκφόρτωσης του φορτίου του

πλοίου του και για οποιαδήποτε απόκλιση από το σχέδιο ερµατισµού ή αφερµατισµού ή για

οποιοδήποτε άλλο θέµα που µπορεί να επηρεάσει τη φόρτωση ή την εκφόρτωση φορτίου,

8. το θαλάσσερµα εκχύνεται σε ρυθµούς που συµβαδίζουν µε το συµφωνηµένο σχέδιο

φόρτωσης και δεν καταλήγει σε κατάκλυση της αποβάθρας ή γειτονικού σκάφους. Όπου δεν

είναι πρακτικό για το πλοίο να εκχύσει τελείως το θαλάσσερµα πριν το στάδιο διευθέτησης

του φορτίου, ο πλοίαρχος συµφωνεί µε τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού για τα

χρονικά διαστήµατα που µπορεί να απαιτηθεί αναστολή της φόρτωσης και για τη διάρκεια

των σχετικών αναστολών,

9. υπάρχει συµφωνία µε τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού σχετικά µε τις δράσεις που

πρόκειται να αναληφθούν σε περίπτωση βροχής ή άλλης αλλαγής του καιρού, όταν η φύση

του φορτίου δηµιουργεί κίνδυνο σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής,

10. καµία εργασία εν θερµώ δεν διενεργείται στο πλοίο ή κοντά σε αυτό ενώ το πλοίο βρίσκεται

στη θέση παραβολής, εκτός αν υπάρχει άδεια από τον εκπρόσωπο του τερµατικού λιµένα και

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αρµόδιων αρχών,

11. υφίσταται στενή επίβλεψη της εργασίας φόρτωσης ή εκφόρτωσης και του πλοίου κατά τα

τελικά στάδια της φόρτωσης ή της εκφόρτωσης,

12. ο εκπρόσωπος τερµατικού σταθµού ενηµερώνεται αµέσως αν η διαδικασία φόρτωσης ή

εκφόρτωσης προκάλεσε ζηµία, δηµιούργησε επικίνδυνη κατάσταση ή είναι πιθανό να

προκαλέσει κάτι τέτοιο,
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13. ο εκπρόσωπος του τερµατικού σταθµού ενηµερώνεται όταν πρέπει να ξεκινήσει η τελική

διευθέτηση του φορτίου, προκειµένου να θέσει σε λειτουργία το σύστηµα µεταφοράς µε

ιµάντα,

14. η εκφόρτωση του κύτους διεξάγεται ισοµερώς µεταξύ της αριστερής και της δεξιάς πλευράς

του πλοίου ώστε να αποτρέπεται η στρέβλωση της κατασκευής του πλοίου,

15. κατά τον ερµατισµό ενός ή περισσότερων κυτών, λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα διαφυγής

εύφλεκτων αναθυµιάσεων από τα κύτη και λαµβάνονται µέτρα προστασίας πριν επιτραπεί

οποιαδήποτε εργασία εν θερµώ κοντά ή πάνω από αυτά τα κύτη.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟ

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (α) )

1. Η θέση παραβολής όπου θα πραγµατοποιηθεί η φόρτωση ή η εκφόρτωση και ο
προβλεπόµενος χρόνος για την παραβολή και την ολοκλήρωση της φόρτωσης ή
εκφόρτωσης 1.

2. Χαρακτηριστικά του εξοπλισµού φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συµπεριλαµβανοµένου του
ονοµαστικού ρυθµού φόρτωσης ή εκφόρτωσης του τερµατικού σταθµού και του αριθµού των
κεφαλών φόρτωσης ή εκφόρτωσης που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, καθώς και του
προβλεπόµενου χρόνου που απαιτείται για κάθε κίνηση φόρτωσης ή, στην περίπτωση της
εκφόρτωσης, του προβλεπόµενου χρόνου που απαιτείται για κάθε στάδιο της εκφόρτωσης.

3. Χαρακτηριστικά της θέσης παραβολής ή της προβλήτας που πιθανώς πρέπει να γνωρίζει ο
πλοίαρχος, συµπεριλαµβανοµένης της θέσης των σταθερών και των κινητών εµποδίων, των
παραβληµάτων, των στύλων πρόσδεσης των πλοίων και των διαδικασιών πρόσδεσης.

4. Ελάχιστο βάθος ύδατος κατά µήκος της θέσης παραβολής και στους διαύλους προσέγγισης
και άφιξης 1.

5. Πυκνότητα ύδατος στη θέση παραβολής.

6. Μέγιστη απόσταση µεταξύ της ισάλου γραµµής και του άνω µέρους των καλυµµάτων του
στοµίου του κύτους φορτίου ή των τοιχωµάτων των στοµίων, ανάλογα µε τη συνάφεια
αµφότερων µε την εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης, καθώς και τη µέγιστη απόσταση του
πλοίου από την ίσαλο γραµµή και άνω.

7. Ρυθµίσεις για την επιβίβαση και την πρόσβαση.

                                                
1 Οι πληροφορίες για τον προβλεπόµενο χρόνο ελλιµενισµού και απόπλου και για το ελάχιστο

βάθος στη θέση παραβολής θα επικαιροποιούνται σταδιακά και θα διαβιβάζονται στον
πλοίαρχο άµα τη λήψη των διαδοχικών ενηµερώσεων για τον προβλεπόµενο χρόνο άφιξης.
Οι πληροφορίες σχετικά µε το ελάχιστο βάθος των υδάτων κατά την προσέγγιση και την
αναχώρηση από διαύλους παρέχονται από τις αρχές του τερµατικού σταθµού ή την αρµόδια
αρχή, ανάλογα µε την περίπτωση.
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8. Η πλευρά του πλοίου που θα πλευρίσει στη θέση παραβολής.

9. Μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα προσέγγισης στην προβλήτα και διαθεσιµότητα ρυµουλκού,

τύπος του ρυµουλκού και τύπος στύλων πρόσδεσης.

10. Η ακολουθία φόρτωσης διαφορετικών πακέτων φορτίου και οποιοιδήποτε άλλοι περιορισµοί,

αν δεν είναι δυνατό να ληφθεί το φορτίο µε οποιαδήποτε σειρά ή από οποιοδήποτε κύτος

εξυπηρετεί περισσότερο το πλοίο.

11. Οποιεσδήποτε ιδιότητες του υπό φόρτωση φορτίου που µπορούν να δηµιουργήσουν κίνδυνο

όταν έλθει σε επαφή µε φορτίο ή κατάλοιπα επάνω στο πλοίο.

12. Λεπτοµερής ενηµέρωση για τις προτεινόµενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή αλλαγές

στα υφιστάµενα σχέδια φόρτωσης ή εκφόρτωσης.

13. Αν ο εξοπλισµός φόρτωσης ή εκφόρτωσης τερµατικού σταθµού είναι σταθερός ή υπάρχει

περιορισµός στην κίνησή του.

14. Τα σκοινιά πρόσδεσης που απαιτούνται.

15. Προειδοποίηση για ασυνήθιστες διαδικασίες πρόσδεσης.

16. Οποιοσδήποτε περιορισµός στον ερµατισµό ή αφερµατισµό.

17. Μέγιστο βύθισµα κατάπλου που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές.

18. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που αφορά τον τερµατικό σταθµό και ζητείται από τον πλοίαρχο.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΄Η ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

(όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (δ) )

Πριν από την έναρξη και κατά τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης, ο εκπρόσωπος του

τερµατικού σταθµού :

1. Παρέχει στον πλοίαρχο τα ονόµατα και τις διαδικασίες για να επικοινωνήσει µε το

προσωπικό του τερµατικού σταθµού ή τον πράκτορα του φορτωτή που έχει την ευθύνη για

την εργασία φόρτωσης ή εκφόρτωσης και µε τον οποίο ο πλοίαρχος θα έλθει σε επαφή,

2. λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για να αποφευχθούν ζηµίες στο πλοίο από τον εξοπλισµό

φόρτωσης ή εκφόρτωσης και ενηµερώνει τον πλοίαρχο για τυχόν ζηµίες,

3. διασφαλίζει ότι το πλοίο δεν γέρνει ή, εάν για επιχειρησιακούς λόγους χρειάζεται κάποια

κλίση, ότι αυτή είναι η ελάχιστη δυνατή,

4. διασφαλίζει ότι η εκφόρτωση της αριστερής πλευράς είναι πολύ παρόµοια µε εκείνη της

δεξιάς στο ίδιο αµπάρι, προκειµένου να µην δηµιουργούνται στρέψεις,

5. σε περίπτωση φορτίων υψηλής πυκνότητας, ή όταν τα µεµονωµένα φορτία λαβίδας είναι

µεγάλα, εφιστά την προσοχή του πλοιάρχου στην πιθανότητα να υπάρξουν ισχυρές

εντοπισµένες φορτίσεις επί της κατασκευής του πλοίου ώσπου η οροφή της δεξαµενής να

καλυφθεί τελείως από φορτίο, ειδικά όταν επιτρέπεται η ελεύθερη πτώση του φορτίου από

ψηλά, λαµβάνει δε ειδική µέριµνα κατά την έναρξη της εργασίας φόρτωσης σε κάθε κύτος

φορτίου,
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6. διασφαλίζει ότι υπάρχει συµφωνία µεταξύ του πλοιάρχου και του τερµατικού εκπροσώπου σε

όλα τα επίπεδα και σε σχέση µε όλες τις πτυχές των εργασιών φόρτωσης ή εκφόρτωσης και

ότι ο πλοίαρχος ενηµερώνεται για οποιαδήποτε αλλαγή στο συµφωνηµένο ρυθµό φόρτωσης,

καθώς και κατά την ολοκλήρωση κάθε επιµέρους φόρτωσης,

7. τηρεί αρχείο για το βάρος και τη διάταξη του φορτίου που φορτώθηκε ή εκφορτώθηκε και

διασφαλίζει ότι τα βάρη στα κύτη δεν αποκλίνουν από το συµφωνηµένο σχέδιο φόρτωσης ή

εκφόρτωσης,

8. διασφαλίζει ότι το φορτίο είναι διευθετηµένο, κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, σύµφωνα µε

τις εντολές του πλοιάρχου,

9. διασφαλίζει ότι οι ποσότητες φορτίου που απαιτούνται για να επιτευχθεί το επιθυµητό

βύθισµα απόπλου και η ορθή διευθέτηση του φορτίου καθιστούν δυνατή την απελευθέρωση

των συστηµάτων ταινιοδρόµων του τερµατικού σταθµού από φορτίο µε την ολοκλήρωση της

φόρτωσης. Για το σκοπό αυτό, ο εκπρόσωπος τερµατικού σταθµού ενηµερώνει τον πλοίαρχο

σχετικά µε την ονοµαστική χωρητικότητα του συστήµατος ταινιοδρόµου του τερµατικού

σταθµού και για οποιαδήποτε απαίτηση όσον αφορά την απελευθέρωση του συστήµατος

ταινιοδρόµων µε την ολοκλήρωση της φόρτωσης,

10. σε περίπτωση εκφόρτωσης, ειδοποιεί εγκαίρως τον πλοίαρχο όταν πρόκειται να αυξηθεί ή να

µειωθεί ο αριθµός των κεφαλών εκφόρτωσης που χρησιµοποιούνται και τον ενηµερώνει όταν

η εκφόρτωση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί από κάθε κύτος,

11. διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται εργασία εν θερµώ επί του πλοίου ή πλησίον του πλοίου ενώ

αυτό παραµένει στη θέση παραβολής, εκτός αν δοθεί άδεια από τον πλοίαρχο και η εν λόγω

εργασία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής,

=====================
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 ΣΕΚ) και ύστερα από την πρώτη

ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Φεβρουαρίου 20011, το Συµβούλιο

εξέδωσε στις 28 Ιουνίου 2001 την κοινή του θέση προκειµένου να εκδοθεί η οδηγία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον καθορισµό των εναρµονισµένων

απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων

µεταφοράς χύδην φορτίου.

Σκοπός του σχεδίου οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των φορτηγών χύδην
φορτίου. Η οδηγία αποβλέπει εν προκειµένω στην εναρµονισµένη εφαρµογή των
αρχών και διατάξεων των ψηφισµάτων του ∆ΝΟ (και ειδικότερα του Κώδικα
Πρακτικής του ∆ΝΟ για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών
φορτίου χύδην, του « Κώδικα BLU »), µε σκοπό την µείωση των κινδύνων από
την υπερβολική καταπόνηση των δοµικών στοιχείων των φορτηγών χύδην
φορτίου κατά την φόρτωση και εκφόρτωσή τους. Αυτό περιλαµβάνει
προδιαγραφές όσον αφορά την οργάνωση των τερµατικών σταθµών, τις
διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, την επιτήρηση από τις αρχές και την
επισκευή των ζηµιών που προξενούνται κατά τις εργασίες αυτές.

Κατά τον καθορισµό της θέσης του, το Συµβούλιο έλαβε υπ�όψη την πρώτη
ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και την γνώµη της Οικονοµικής
και Κοινωνικής Επιτροπής2 , επίσης δε την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής 3.

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την επιδιωκόµενη βελτίωση της ασφάλειας των φορτηγών

χύδην φορτίου ως γενική αρχή της πρότασης της Επιτροπής, δια της εφαρµογής βασικά εντός

της Κοινότητας µιας πράξης του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού, του «Κώδικα BLU», ο

οποίος θεσπίζει προς τούτο διεθνώς ανεγνωρισµένες κατευθυνήριες γραµµές. Ως εκ τούτου το

Συµβούλιο επέφερε ορισµένες µόνο τεχνικές αλλαγές και διευκρινίσεις προκειµένου για την

εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας, τη διευκόλυνση της εφαρµογής της οδηγίας στην

πράξη και την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου.

                                                
1 Έγγρ. 6092/01 CODEC 115 MAR 7, το οποίο δεν έχει ακόµα εκδοθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα.
2 ΕΕ C 14, 16.1.2001, σ. 37.

Ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία όµως αποφάσισε να µην
γνωµοδοτήσει.

3 Έγγρ. 7428/01 MAR 25 CODEC 275, COM(2001) 158 final, το οποίο δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
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Η κοινή θέση περιέχει τα εξής βασικά στοιχεία:

α) θεσπίζονται κριτήρια τεχνικής καταλληλότητας για τους τερµατικούς σταθµούς που δέχονται πλοία
µεταφοράς χύδην φορτίου, καθώς και η απαίτηση να διαθέτουν πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης
της ποιότητας·

β) οι φορείς των τερµατικών σταθµών διορίζουν εκπροσώπους τερµατικών σταθµών µε γενική ευθύνη
για την ασφάλεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης των φορτηγών χύδην φορτίου στους τερµατικούς
σταθµούς·

γ) θεσπίζεται σχέδιο φόρτωσης και εκφόρτωσης, καθορίζονται δε µε σαφήνεια οι ευθύνες του πλοιάρχου
και του εκπροσώπου του τερµατικού σταθµού·

δ) θεσπίζονται διαδικασίες για την διασφάλιση αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ πλοίου και
τερµατικού σταθµού·

ε) οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών εξουσιοδοτούνται να επεµβαίνουν όταν η φόρτωση ή η
εκφόρτωση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώµατος·

στ) θεσπίζονται διαδικασίες για την επιδιόρθωση των ζηµιών που υπέστη το πλοίο κατά τη φόρτωση ή
την εκφόρτωση.

Με γνώµονα τα όσα εκτίθενται ανωτέρω, το Συµβούλιο προέβη στις ακόλουθες τροποποιήσεις της πρότασης
της Επιτροπής:

- το Συµβούλιο αποσαφήνισε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εξαιρώντας τους τερµατικούς σταθµούς
που εκτάκτως µόνο δέχονται πλοία µεταφοράς χύδην φορτίου, καθώς και τις περιπτώσεις όπου την
φόρτωση και εκφόρτωση διενεργεί αποκλειστικά και µόνο του συγκεκριµένου φορτηγού χύδην
φορτίου. Τονίστηκε πάντως ότι θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της
διεθνούς σύµβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) (άρθρο 2)·

- δόθηκε στους τερµατικούς σταθµούς η δυνατότητα να πιστοποιούν το οικείο σύστηµα διαχείρισης της
ποιότητας και όσον αφορά επίσης τα πρότυπα που ισοδυναµούν µε το συγκεκριµένο πρότυπο ISO.
Επίσης, δεδοµένου ότι χρειάζεται χρόνος για την διαδικασία πιστοποίησης και ότι ο αριθµός των
οργανισµών των αρµόδιων για την έκδοση πιστοποιητικών είναι περιορισµένος, κρίθηκε εύλογο να
παραχωρηθεί στους τερµατικούς σταθµούς µια µεταβατική περίοδος για να αποκτήσουν
πιστοποιητικά, στους δε νέους τερµατικούς σταθµούς η δυνατότητα να αρχίσουν να λειτουργούν
προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης (άρθρα 5 και 6).

Στην πρόταση της Επιτροπής έγιναν και άλλες ελάσσονες τροποποιήσεις:

- ο τίτλος της οδηγίας τροποποιήθηκε ούτως ώστε η λέξη «εναρµονισµένων» να αναφέρεται ρητά τόσο
στις απαιτήσεις όσο και στις διαδικασίες·
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- Στο άρθρο 10 προστέθηκε µια παράγραφος 4 ώστε να καθίσταται σαφές ότι οι διατάξεις του εν
λόγω άρθρου που αφορούν επισκευές πλοίων δεν εµποδίζουν τους οργανισµούς και τις
αρµοδιότητες των αρχών ελέγχου του κράτους του λιµένα από του να ενεργήσουν δυνάµει της
οδηγίας 95/21/ΕΚ σε περίπτωση ανεπαρκειών των πλοίων.

- Για να αποφευχθεί ο υπέρµετρος διοικητικός φόρτος,  το Συµβούλιο όρισε προθεσµία υποβολής
της έκθεσης µεγαλύτερη των δύο ετών προκειµένου για τις εκθέσεις των κρατών µελών όσον
αφορά την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς την οδηγία (άρθρο 11 παρ. 2)·

- η διατύπωση που αφορά την διαδικασία επιτροπής ευθυγραµµίστηκε µε την κρατούσα πρακτική
(άρθρα 12 και 13) 4·

- το σηµείο 3 του Παραρτήµατος ΙΙ της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά την βαθµονόµηση
του εξοπλισµού ζύγισης διεγράφη διότι το ζήτηµα αυτό θεωρήθηκε ότι καλύπτεται από την
υπάρχουσα σχετική νοµοθεσία.

- τα σηµεία 3, 4 και 8 προστέθηκαν στο Παράρτηµα VI από τον κώδικα «BLU », θεωρούµενα
πτυχές που άπτονται της ασφάλειας και πρέπει να τηρούνται από τον εκπρόσωπο του
τερµατικού σταθµού.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Βάσει των κατευθυντηρίων αρχών που προαναφέρθηκαν, το Συµβούλιο αποδέχθηκε αυτούσιες ή ως
προς την ουσία τους 12 από τις 15 τροπολογίες  που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Πλην
ορισµένων συντακτικών προσαρµογών στις τροπολογίες αυτές,  θα πρέπει εν προκειµένω να
σηµειωθούν τα εξής:

- όσον αφορά τα πιθανά εµπορικά συµφέροντα των αρµοδίων αρχών στους τερµατικούς
σταθµούς, το Συµβούλιο προτίµησε να µην διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας ώστε να
µην προδικάζονται τα διάφορα διοικητικά πρότυπα των κρατών µελών που καθορίζουν τη
σχέση µεταξύ τερµατικών σταθµών και αρχών, αναφερόµενο ως εκ τούτου σε επέµβαση των
αρχών προς όφελος της ασφάλειας, η οποία δεν µπορεί να υπόκειται σε εµπορικά συµφέροντα
(αιτιολογική παράγραφος 14)·

- όσον αφορά τον ορισµό των εκπροσώπων των τερµατικών σταθµών, το Συµβούλιο διεύρυνε
την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής
προσδιορισµός των ευθυνών και η δυνατότητα να διορίζεται ικανοποιητικός αριθµός
εκπροσώπων των τερµατικών σταθµών (άρθρο 3 παρ. 9).

                                                
4 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σελ. 23.  Βλέπε επίσης π.χ. το άρθρο 14 της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, της 27ης

Νοεµβρίου 2000, σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και
καταλοίπων φορτίου, ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ.81.
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Το Συµβούλιο απέκλινε από την γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τρείς τροποποιήσεις:

- κατ�εφαρµογήν της αρχής της επικουρικότητας και µε γνώµονα την κρατούσα πρακτική στην

κοινοτική ναυτιλιακή νοµοθεσία, το Συµβούλιο δέχθηκε την πρόταση της Επιτροπής για τον

ορισµό των «αρµοδίων αρχών» , αναθέτοντας στα κράτη µέλη τη φροντίδα του διορισµού,

βάσει της εσωτερικής διοικητικής τους διάρθρωσης, της αρχής της υπεύθυνης για την

εφαρµογή της οδηγίας (άρθρο 3 παρ. 14)·για τον ίδιο λόγο, το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να

δεχθεί την προτεινόµενη αναφορά σε συγκεκριµένη αρχήν, την αρχή ελέγχου του κράτους

του λιµένα, στην αιτιολογική παράγραφο 14·

- για να αποφευχθεί ο υπέρµετρος διοικητικός φόρτος, το Συµβούλιο έκρινε ότι η απαίτηση να

αναφέρονται όλες οι ζηµίες του πλοίου στον ανεγνωρισµένο οργανισµό δεν δικαιολογείται

και ότι η αναφορά αυτή θα πρέπει να περιορίζεται στις σοβαρότερες ζηµίες, κατά τα

οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 2 (άρθρο 10 παρ. 1)·

- ακολουθώντας την γνώµη της Επιτροπής, το Συµβούλιο δεν δέχθηκε να εξαιρεθεί η

παρακολούθηση της εργασίας εν θερµώ επί του πλοίου από τα καθήκοντα του εκπροσώπου

του τερµατικού σταθµού, διότι αυτό θα έθετε εν αµφιβόλω τον ρόλο του που είναι να µεριµνά

για την ασφάλεια κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Κρίθηκε ότι η διατύπωση της

οδηγίας  όχι µόνο δεν αποδυναµώνει την εξουσία του πλοιάρχου σε καµµία από τις

δραστηριότητες επί του πλοίου, αλλά µάλλον ενισχύει την ασφάλεια, υποχρεώνοντας

φερ�ειπείν τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού να διακόψει τις εργασίες φόρτωσης ή

εκφόρτωσης όταν διεξάγονται επί του πλοίου (Παράρτηµα VI, σηµείο 8).

_______________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 29.6.2001
SEC(2001) 1015τελικό

2000/0121 (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 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό εναρµονισµένων

απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην
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2000/0121 (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 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό εναρµονισµένων

απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000)179τελικό – 2000/0121 COD): 22.05.2000.

Ηµεροµ. έκδοσης γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 19.10.2000.

Ηµεροµ. έκδοσης γνώµης της Επιτροπής των Περιφερειών: απορρίφθηκε.

Ηµεροµ. έκδοσης γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη ανάγνωση: 13.02.2001.

Ηµεροµ. διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης (COM(2001)158τελικό): 20.03.2001.

Ηµεροµ. έκδοσης της κοινής θέσης: 29.6.2001.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην που
ελλιµενίζονται σε τερµατικούς σταθµούς της Κοινότητας για τη φόρτωση ή εκφόρτωση

στερεού φορτίου χύδην, µε µείωση των κινδύνων υπερβολικής καταπόνησης και υλικών
ζηµιών της δοµής του πλοίου κατά την φόρτωση ή την εκφόρτωση. Η οδηγία εισάγει στο

κοινοτικό δίκαιο τον Κώδικα BLU του IMO (Bulk Loading and Unloading Code-Κώδικας
Φόρτωσης και Εκφόρτωσης Φορτίου Χύδην)1 και τον κανονισµό VI/7 της SOLAS2, όπως
τροποποιήθηκε το 1996.

Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλα τα πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην, ανεξαρτήτως

σηµαίας, τα οποία ελλιµενίζονται σε τερµατικό σταθµό για τη φόρτωση ή εκφόρτωση
στερεού φορτίου χύδην, και για όλους τους τερµατικούς σταθµούς εντός της επικράτειας

των κρατών µελών που είναι εξοπλισµένοι για τη φόρτωση και την εκφόρτωση πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην. Η προτεινόµεη οδηγία περιέχει τα εξής βασικά στοιχεία:

1
Ψήφισµα A.862(20)που εξέδωσε η Γενική Συνέλευση του ∆ΝΟ στις 27 Noεµβρίου 1997.

2
∆ιεθνής Σύµβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, 1974.
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- απαιτήσεις για τους φορείς των τερµατικών σταθµών να ορίζουν εκπρόσωπο
αρµόδιο για τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης στον τερµατικό σταθµό, και
καθορισµό των ευθυνών του έναντι του πλοιάρχου του πλοίου,

- καθορισµό των απαιτήσεων καταλληλότητας για τα πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην

και τους τερµατικούς σταθµούς,

- καθορισµό εναρµονισµένων διαδικασιών µεταξύ πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην

και τερµατικών σταθµών, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών
και συµφωνία τόσο του πλοιάρχου όσο και του εκπροσώπου του τερµατικού

σταθµού επί ενός σχεδίου φόρτωσης και εκφόρτωσης,

- απαίτηση από τους φορείς των τερµατικών σταθµών να εφαρµόζουν πιστοποιηµένο

Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000,

- παροχή δικαιώµατος στην αρµόδια αρχή να διακόπτει την φόρτωση και την

εκφόρτωση όποτε τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου,

- καθορισµό διαδικασιών κοινοποίησης και λήψης αποφάσεων σχετικά µε την

απαιτούµενη αποκατάσταση των ζηµιών,

- καθορισµό ενός συστήµατος σύνταξης εκθέσεων από τα κράτη µέλη προς την

Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας.

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής εκφράζει το πνεύµα των τροπολογιών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισάγει πιο συγκεκριµένα:

- προσωρινή πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας για τους

νεόδµητους τερµατικούς σταθµούς.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣΚΟΙΝΗΣΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση του Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνει

ορισµένες ελάσσονος σηµασίας αλλαγές συντακτικού χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν
ιδίως τις αιτιολογικές σκέψεις οι οποίες αναπροσαρµόσθηκαν µε βάση τις τροποποιήσεις των

άρθρων της κοινής θέσης. Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης µε τις ελάσσονος σηµασίας
τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συµβούλιο στα άρθρα 1, 4, 5παράγραφος 2, 8 παράγραφοι 1
και 4 (πρώην άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 4). H Eπιτροπή, επιπλέον, αποδέχεται την αλλαγή
διατύπωσης του τίτλου σε ορισµένες γλώσσες. Συγκεκριµένα σχόλια επί των ουσιωδών

τροποποιήσεων παρατίθενται στη συνέχεια.

Tο Συµβούλιο κατέστησε το κείµενο κάπως πιο ευέλικτο, κατά την άποψη όµως της

Επιτροπής διατηρείται ο κύριος στόχος της αρχικής πρότασης, ήτοι ένας διεθνώς
αναγνωρισµένος κώδικας να αποβεί δεσµευτικό κοινοτικό νοµοθέτηµα. Η οδηγία ενισχύθηκε

επίσης σε ορισµένες πτυχές της.
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3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής και εισήγαγε
ορισµένες τροπολογίες και διευκρινίσεις προκειµένου να ενισχυθούν ορισµένες διατάξεις. Η
Επιτροπή ενσωµάτωσε τις περισσότερες τροπολογίες στην τροποποιηµένη πρότασή της, είτε
εξ ολοκλήρου είτε ως προς την αρχή τους. ∆ύο τροπολογίες (στο άρθρο 3 παράγραφος 14 και

στο Παράρτηµα IV, σηµείο 8) απορρίφθηκαν και από το Συµβούλιο και από την Επιτροπή.

Η κοινή θέση επιφέρει τις εξής αλλαγές στην οδηγία που προτάθηκε:

- Η αιτιολογική σκέψη 14 (πρώην 16) τροποποιήθηκε για να διευκρινισθεί ότι οι
σχετικές µε την ασφάλεια δραστηριότητες της αρµόδιας αρχής δεν πρέπει να

εξαρτώνται από εµπορικά συµφέροντα στον τερµατικό σταθµό. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την τροποποίηση αυτή. Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι η κοινή

θέση του Συµβουλίου δεν περιλαµβάνει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στη συγκεκριµένη αιτιολογική σκέψη σχετικά µε τη δυνατότητα των

κρατών µελών να εξουσιοδοτούν τις ελεγκτικές αρχές του κράτους του λιµένα να
εφαρµόζουν τις διατάξεις ελέγχου της οδηγίας. Η Επιτροπή αποδέχεται την άποψη

του Συµβουλίου, καθόσον η διευκρίνιση αυτή δεν είναι ουσιαστική δεδοµένης της
ευελιξίας που δίδεται στα κράτη µέλη να διορίζουν την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε

την αρχή της επικουρικότητας. Tο σηµείο αυτό περιλαµβάνεται και στην αιτιολογική
έκθεση της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, σχετικά µε την τροπολογία

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο άρθρο 3 παράγραφος 14που απορρίφθηκε.

- Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να τροποποιηθεί το άρθρο 9 παράγραφος 1
(πρώην άρθρο 8 παράγραφος 1) και η αιτιολογική σκέψη 14 (πρώην 16) προκειµένου
να εξασφαλισθεί ότι θα απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές να εµποδίζουν ή να

σταµατούν τη φόρτωση και την εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην εφόσον έχουν
ενηµερωθεί και κρίνουν ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή του

πληρώµατος. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την εναλλακτική διατύπωση του
Συµβουλίου, διότι εκφράζει την ίδια πρόθεση µε εκείνην του Κοινοβουλίου, και

λαµβάνει υπόψη το µέληµα της Επιτροπής να έχουν οι αρµόδιες αρχές τη
δυνατότητα να ενεργούν µε δική τους πρωτοβουλία και όχι να ενεργούν µόνον

κατόπιν κοινοποίησης. Το σηµαντικό είναι ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν την
υποχρέωση, και όχι το δικαίωµα, να ενεργούν, πράγµα που αποτελεί ευπρόσδεκτη

ενίσχυση της αρχικής πρότασης οδηγίας της Επιτροπής.

- Η αιτιολογική σκέψη 15 (πρώην 17) τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινισθεί

ότι στους ενδεδειγµένους οργανισµούς, στους οποίους πρέπει να αναφέρονται οι
ζηµίες που προκαλούνται στα πλοία κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, θα

συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι νηογνώµονες. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την
τροπολογία αυτή.

- Το άρθρο 3 παράγραφος 9 σχετικά µε τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού
τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο σύµφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής, και ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Tο τροποποιηµένο κείµενο εξασφαλίζει ότι υπάρχει ένας αρµόδιος
στον τερµατικό σταθµό για ένα συγκεκριµένο πλοίο για όλα τα στάδια των εργασιών

φόρτωσης και εκφόρτωσης, διευκρινίζει όµως ότι αυτός µπορεί να είναι περισσότερα
του ενός φυσικά πρόσωπα εργαζόµενα εκ περιτροπής µε βάση την κοινοτική

νοµοθεσία για το χρόνο εργασίας.
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- Το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (πρώην άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ))
τροποποιήθηκε προκειµένου να είναι υποχρεωµένος ο εκπρόσωπος του τερµατικού

σταθµού να κοινοποιεί και στον πλοίαρχο τυχόν εµφανείς ελλείψεις. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την τροποποίηση.

- Το άρθρο 8 παράγραφος 1 (πρώην άρθρο 7 παράγραφος 1) τροποποιήθηκε σύµφωνα
µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής σε αντιστοιχία µε την τροπολογία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αποφαστικής σηµασίας να έχει τη δυνατότητα
κάθε πλευρά να κρίνει εάν η αλλαγή ενός σχεδίου φόρτωσης και εκφόρτωσης

ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώµατος, έτσι ώστε να
αποφεύγονται οι διαφιλονικίες.

- Το άρθρο 10 παράγραφος 2 (πρώην άρθρο 9 παράγραφος 2) τροποποιήθηκε
σύµφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής προκειµένου να

διευκρινισθεί ότι η απόφαση κατά πόσον είναι αναγκαία η άµεση επισκευή θα
λαµβάνεται από τις ελεγκτικές αρχές του κράτους του λιµένα αλλά και ότι πρέπει να

λαµβάνεται υπόψη και η γνώµη του πλοιάρχου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, ελλείψει
γνώµης της διοίκησης του κράτους νηολόγησης, θα είναι δυνατόν να

πραγµατοποιούνται επισκευές επειγόντως. Επίσης, οι επισκευές αυτές θα
πραγµατοποιούνται όχι µόνον προς ικανοποίηση του πλοιάρχου αλλά και των

αρµοδίων αρχών. Η προσθήκη του Συµβουλίου σχετικά µε το ρόλο των αρµοδίων
αρχών στη λήψη απόφασης όσον αφορά την πλοϊµότητα του πλοίου αµέσως µετά

την επισκευή του είναι σηµαντική και σύµφωνη µε τη διεθνή και την κοινοτική
νοµοθεσία για την ασφάλεια στη ναυτιλία, και η Επιτροπή αποδέχεται το κείµενο

του Συµβουλίου.

- Το άρθρο 11 παράγραφος 1 (πρώην άρθρο 10 παράγραφος 1) επεκτείνει τις

διαδικασίες ελέγχου στην εφαρµογή και την πιστοποίηση του Συστήµατος
∆ιαχείρισης της Ποιότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, σύµφωνα µε

την τροπολογία του Κοινοβουλίου, και προβλέπει την πραγµατοποίησή τους, για µεν
τους υπάρχοντες τερµατικούς σταθµούς, στο τέλος της περιόδου που έχει οριστεί για
τη συµµόρφωση προς την απαίτηση της πιστοποίησης, για δε τους νεοανεγερθέντες
τερµατικούς σταθµούς, στο τέλος της περιόδου για την οποία έχει δοθεί άδεια

προσωρινής λειτουργίας. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την εν λόγω τροπολογία,
δεδοµένου ότι ο έλεγχος θα αποτελεί µέρος της διαδικασίας που αφορά την υποβολή

εκθέσεων και την αξιολόγηση.

- Προστέθηκε το άρθρο 12 (πρώην άρθρο 10 παράγραφος 3) το οποίο εισάγει

διαδικασία αξιολόγησης της “λειτουργίας των συστηµάτων που προβλέπει η
οδηγία”, σύµφωνα µε τη διατύπωση που πρότεινε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη

πρότασή της.

- Το άρθρο 17 (πρώην άρθρο 15) τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο σύµφωνα µε την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, απαιτεί δε από τα κράτη µέλη να εκδώσουν
και να δηµοσιεύσουν τις διατάξεις εφαρµογής της οδηγίας το αργότερο εντός

18 µηνών από την έναρξη ισχύος της και καθιστά την οδηγία εφαρµοστέα 6 µήνες
αργότερα.
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3.3. Nέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής επ’αυτών

- Tο Συµβούλιο διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (άρθρο 2 και αιτιολογική

σκέψη 8), αποσαφηνίζοντας ότι αποκλείονται της οδηγίας οι τερµατικοί σταθµοί
όπου ελλιµενίζονται πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Tο
Συµβούλιο απέκλεισε επίσης τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης που
πραγµατοποιούνται µόνον µε εξοπλισµό επί του φορτηγού πλοίου, οπότε δεν

υπεισέρχεται ο εξοπλισµός και το προσωπικό του φορέα του τερµατικού σταθµού. Η
Επιτροπή το αποδέχεται αυτό, διότι συµβαδίζει µε τον ορισµό των τερµατικών

σταθµών (άρθρο 3 παράγραφος 7). Και στις δύο περιπτώσεις, διευκρινίζεται στο
τροποποιηµένο άρθρο ότι εξακολουθεί να ισχύει η σύµβαση SOLAS, η οποία

διασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφαλή φόρτωση και
εκφόρτωση.

- Η Επιτροπή αποδέχεται τη βελτίωση του ορισµού στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του
“φορέα του τερµατικού σταθµού”, όπου αποσαφηνίζονται οι ευθύνες στις

περιπτώσεις που δρουν περισσότεροι από ένας φορείς στον ίδιο τερµατικό σταθµό.

- Η Επιτροπή αποδέχεται την αποσαφήνιση της αρµοδιότητας στην εισαγωγή του

άρθρου 5. Η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων ελέγχου του άρθρου 5 παράγραφος 4 στο
τροποποιηµένο άρθρο 10 αναβαθµίζει ακόµη περισσότερο το ρόλο των κρατών

µελών να επιβλέπουν την εφαρµογή της οδηγίας.

- Η Επιτροπή αποδέχεται τις τροποποιήσεις στο άρθρο 5 παράγραφος 4 που πρότεινε

το Συµβούλιο ούτως ώστε να επιτραπεί η χρήση ισοδύναµων Συστηµάτων
∆ιαχείρισης της Ποιότητας, καθόσον καθίσταται σαφές από τη διατύπωση ότι το

ISO 9001:2000θα είναι στην πράξη το ελάχιστο πρότυπο. Έτσι εξασφαλίζεται ότι
διατηρείται ο στόχος της οδηγίας. Τα χαµηλότερα πρότυπα διαχείρισης της

ποιότητας δεν θα στρεβλώσουν εποµένως τον ανταγωνισµό µεταξύ φορέων των
τερµατικών σταθµών εντός του εδάφους της Κοινότητας. Είναι ακόµη πιο σηµαντική
η συµµόρφωση προς την οδηγία 98/34/EΚ3, όταν διενεργούνται διαδικασίες για την
ανάπτυξη νέων ή ισοδύναµων προτύπων. Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης µε τις

παραταθείσες προθεσµίες εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας
και της πιστοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η σηµαντική αρχή των

πιστοποιηµένων συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας που έθετε η αρχική
πρόταση.

- Ο περιορισµός της ευθύνης στο άρθρο 5 παράγραφος 3 για τους τερµατικούς
σταθµούς να τηρούν µόνον “Βιβλία Ενηµέρωσης του Τερµατικού” (Κώδικας BLU
Προσάρτηµα 1.2) και όχι “Βιβλία Ενηµέρωσης του Λιµένα” (Κώδικας BLU
Προσάρτηµα 1.1) συµβαδίζει µε την ευθύνη του φορέα του τερµατικού έναντι των

λιµενικών αρχών, και ως εκ τούτου η Επιτροπή τον αποδέχεται.

3
ΕΕ L 204, 21.07.1998,σ. 37-48 και ΕΕ L 217, 05.08.1998,σ.18. Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας

πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις

υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, οπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ.
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- Tο Συµβούλιο διευκρινίζει ότι για να είναι σε θέση η αρµόδια αρχή να φέρει σε
πέρας τα καθήκοντά της ως διαιτητή, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2
(πρώην άρθρο 8 παράγραφος 2), πρέπει προηγουµένως να γνωρίζει ότι υπάρχει
διαφωνία. Η Επιτροπή το αποδέχεται αυτό διότι δεν αποκλείεται η δυνατότητα να

ενεργήσει η αρµόδια αρχή µε δική της πρωτοβουλία.

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροποποίηση του Συµβουλίου στο άρθρο 10
παράγραφος 2 (πρώην άρθρο 9 παράγραφος 2) όπου προστίθεται ότι τόσο ο
εκπρόσωπος του τερµατικού όσο και ο πλοίαρχος µπορούν ανεξάρτητα να

ειδοποιήσουν τις αρχές ελέγχου του κράτους του λιµένα σχετικά µε τη ζηµία που
υπέστη ένα πλοίο στη δοµή του ή στη στεγανότητα του κύτους του.

- Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης µε το νέο άρθρο 10 παράγραφος 4 (πρώην άρθρο 9
παράγραφος 4) σχετικά µε το ρόλο των ελεγκτικών αρχών του κράτους του λιµένα

µε βάση την οδηγία 95/21/EΚ4. Ο ρόλος των αρχών αυτών στην παρούσα οδηγία
είναι πιο εκτεταµένος από εκείνον της οδηγίας 95/21/EΚ όπως έχει τροποποιηθεί,
ιδίως όσον αφορά τα σκάφη που ανήκουν στο νηολόγιό τους, δεν περιορίζει όµως το
δικαίωµά τους να παρεµβαίνουν σε επιθεωρήσεις και απαγορεύσεις απόπλου όπως

έχει δηλωθεί.

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε την επέκταση του κύκλου σύνταξης των εκθέσεων στο

άρθρο 11 παράγραφος 2 (πρώην άρθρο 10 παράγραφος 2) από 2 σε 3 έτη, έτσι ώστε
να περιορισθεί ο διοικητικός φόρτος.

- Η Επιτροπή αποδέχεται τις µεταβολές στις διαδικασίες της επιτροπής στο άρθρο 14
(πρώην άρθρο 12).

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις τροποποιήσεις στο άρθρο 13 (πρώην άρθρο 11)σχετικά
µε την κοινοποίηση έκδοσης της οδηγία προς το ∆ΝΟ, σύµφωνα µε µε όσα

ορίζονται στην οδηγία 97/70/EΚ5.

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε όσα προδιαγράφονται στο άρθρο 15παράγραφος 1 (πρώην
άρθρο 13 παράγραφος 1), οι ορισµοί του οποίου (στο άρθρο 3) καθώς και οι
υποχρεώσεις σύνταξης έκθεσης που περιέχει το άρθρο 10παράγραφος 2 µπορούν να

τροποποιούνται µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε τον περιορισµό των υποχρεώσεων κοινοποίησης των

κυρώσεων όπως είχαν αρχικά στο άρθρο 16 (πρώην άρθρο 14), διότι έτσι το άρθρο
έχει συνοχή µε την υπόλοιπη κοινοτική νοµοθεσία για την ασφάλεια στη ναυτιλία

που εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα.6

4
ΕΕ L 157 της 07.07.1995,σ. 1 και ΕΕ L 184 της 27.06.1998,σ. 40.Οδηγία 95/21/EΚ του Συµβουλίου

της 19ης Ιουνίου 1995για 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).
5

ΕΕ L 34 της 09.02.1998σ. 1. Οδηγία 97/70/EΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 1997 για τη

θέσπιση εναρµονισµένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη µήκους 24µέτρων και άνω.
6

ΕΕ L 332 της 28.12.2000σ. 81. Οδηγία 2000/59/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 27ης Noεµβρίου 2000σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων

πλοίου και καταλοίπων φορτίου.
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- Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις εξής τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στα
τεχνικά παραρτήµατα προκειµένου να:

- εξασφαλισθεί συνοχή µε τις τροποποιήσεις στα άρθρα (Παράρτηµα I (το
πρώην σηµείο 6 διαγράφηκε), Παράρτηµα II (Σηµεία 1.3.και 4)),

- απλουστευθούν οι διαδικασίες (στο Παράρτηµα II, το σηµείο 3 διαγράφηκε),

- εξασφαλισθεί συνοχή µε τον Κώδικα BLU (στο Παράρτηµα VI, προστέθηκαν
τα νέα σηµεία 3, 4και 8.)

3.4. Συνέχεια επί της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

Tο Συµβούλιο συµπεριέλαβε τις προσωρινές ρυθµίσεις για τους νεόδµητους τερµατικούς
σταθµούς όπως προτεινόταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής για ένα προσωρινό

χρονικό διάστηµα για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας στο νέο άρθρο 6 (πρώην
άρθρο 5 παράγραφος 4) και την αιτιολογική σκέψη 11 (πρώην 13), οι ρυθµίσεις δε αυτές

προστέθηκαν για να αποφευχθεί η παράνοµη λειτουργία των νέων τερµατικών σταθµών µέχρι
να λάβουν πιστοποίηση. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τη νέα διατύπωση που πρότεινε το

Συµβούλιο.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή κρίνει αποδεκτό το κείµενο της κοινής θέσης διότι διατηρεί όλες οι σηµαντικές
συνιστώσες της οδηγίας, καθιστά την οδηγία πιο ευέλικτη σε ορισµένες πτυχές της αλλά

επίσης διότι διευκρινίζει και ενισχύει την οδηγία έως ένα βαθµό. Επίσης, ελήφθη δεόντως
υπόψη η ουσία της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.
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κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
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µεταφοράς φορτίου χύδην
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2000/0121 (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 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό εναρµονισµένων

απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000)179τελικό – 2000/0121 COD): 22.05.2000.

Ηµεροµ. έκδοσης γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 19.10.2000.

Ηµεροµ. έκδοσης γνώµης της Επιτροπής των Περιφερειών: απορρίφθηκε.

Ηµεροµ. έκδοσης γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη ανάγνωση: 13.02.2001.

Ηµεροµ. διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης (COM(2001)158τελικό): 20.03.2001.

Ηµεροµ. έκδοσης της κοινής θέσης: 28.6.2001.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια των πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην που
ελλιµενίζονται σε τερµατικούς σταθµούς της Κοινότητας για τη φόρτωση ή εκφόρτωση

στερεού φορτίου χύδην, µε µείωση των κινδύνων υπερβολικής καταπόνησης και υλικών
ζηµιών της δοµής του πλοίου κατά την φόρτωση ή την εκφόρτωση. Η οδηγία εισάγει στο

κοινοτικό δίκαιο τον Κώδικα BLU του IMO (Bulk Loading and Unloading Code-Κώδικας
Φόρτωσης και Εκφόρτωσης Φορτίου Χύδην)1 και τον κανονισµό VI/7 της SOLAS2, όπως
τροποποιήθηκε το 1996.

Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλα τα πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην, ανεξαρτήτως

σηµαίας, τα οποία ελλιµενίζονται σε τερµατικό σταθµό για τη φόρτωση ή εκφόρτωση
στερεού φορτίου χύδην, και για όλους τους τερµατικούς σταθµούς εντός της επικράτειας

των κρατών µελών που είναι εξοπλισµένοι για τη φόρτωση και την εκφόρτωση πλοίων
µεταφοράς φορτίου χύδην. Η προτεινόµεη οδηγία περιέχει τα εξής βασικά στοιχεία:

1
Ψήφισµα A.862(20)που εξέδωσε η Γενική Συνέλευση του ∆ΝΟ στις 27 Noεµβρίου 1997.

2
∆ιεθνής Σύµβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, 1974.
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- απαιτήσεις για τους φορείς των τερµατικών σταθµών να ορίζουν εκπρόσωπο
αρµόδιο για τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης στον τερµατικό σταθµό, και
καθορισµό των ευθυνών του έναντι του πλοιάρχου του πλοίου,

- καθορισµό των απαιτήσεων καταλληλότητας για τα πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην

και τους τερµατικούς σταθµούς,

- καθορισµό εναρµονισµένων διαδικασιών µεταξύ πλοίων µεταφοράς φορτίου χύδην

και τερµατικών σταθµών, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών
και συµφωνία τόσο του πλοιάρχου όσο και του εκπροσώπου του τερµατικού

σταθµού επί ενός σχεδίου φόρτωσης και εκφόρτωσης,

- απαίτηση από τους φορείς των τερµατικών σταθµών να εφαρµόζουν πιστοποιηµένο

Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000,

- παροχή δικαιώµατος στην αρµόδια αρχή να διακόπτει την φόρτωση και την

εκφόρτωση όποτε τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου,

- καθορισµό διαδικασιών κοινοποίησης και λήψης αποφάσεων σχετικά µε την

απαιτούµενη αποκατάσταση των ζηµιών,

- καθορισµό ενός συστήµατος σύνταξης εκθέσεων από τα κράτη µέλη προς την

Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας.

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής εκφράζει το πνεύµα των τροπολογιών του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισάγει πιο συγκεκριµένα:

- προσωρινή πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας για τους

νεόδµητους τερµατικούς σταθµούς.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣΚΟΙΝΗΣΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση του Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνει

ορισµένες ελάσσονος σηµασίας αλλαγές συντακτικού χαρακτήρα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν
ιδίως τις αιτιολογικές σκέψεις οι οποίες αναπροσαρµόσθηκαν µε βάση τις τροποποιήσεις των

άρθρων της κοινής θέσης. Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης µε τις ελάσσονος σηµασίας
τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συµβούλιο στα άρθρα 1, 4, 5παράγραφος 2, 8 παράγραφοι 1
και 4 (πρώην άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 4). H Eπιτροπή, επιπλέον, αποδέχεται την αλλαγή
διατύπωσης του τίτλου σε ορισµένες γλώσσες. Συγκεκριµένα σχόλια επί των ουσιωδών

τροποποιήσεων παρατίθενται στη συνέχεια.

Tο Συµβούλιο κατέστησε το κείµενο κάπως πιο ευέλικτο, κατά την άποψη όµως της

Επιτροπής διατηρείται ο κύριος στόχος της αρχικής πρότασης, ήτοι ένας διεθνώς
αναγνωρισµένος κώδικας να αποβεί δεσµευτικό κοινοτικό νοµοθέτηµα. Η οδηγία ενισχύθηκε

επίσης σε ορισµένες πτυχές της.
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3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε
πρώτη ανάγνωση

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκε υπέρ της πρότασης της Επιτροπής και εισήγαγε
ορισµένες τροπολογίες και διευκρινίσεις προκειµένου να ενισχυθούν ορισµένες διατάξεις. Η
Επιτροπή ενσωµάτωσε τις περισσότερες τροπολογίες στην τροποποιηµένη πρότασή της, είτε
εξ ολοκλήρου είτε ως προς την αρχή τους. ∆ύο τροπολογίες (στο άρθρο 3 παράγραφος 14 και

στο Παράρτηµα IV, σηµείο 8) απορρίφθηκαν και από το Συµβούλιο και από την Επιτροπή.

Η κοινή θέση επιφέρει τις εξής αλλαγές στην οδηγία που προτάθηκε:

- Η αιτιολογική σκέψη 14 (πρώην 16) τροποποιήθηκε για να διευκρινισθεί ότι οι
σχετικές µε την ασφάλεια δραστηριότητες της αρµόδιας αρχής δεν πρέπει να

εξαρτώνται από εµπορικά συµφέροντα στον τερµατικό σταθµό. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την τροποποίηση αυτή. Η Επιτροπή επισηµαίνει επίσης ότι η κοινή

θέση του Συµβουλίου δεν περιλαµβάνει την τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στη συγκεκριµένη αιτιολογική σκέψη σχετικά µε τη δυνατότητα των

κρατών µελών να εξουσιοδοτούν τις ελεγκτικές αρχές του κράτους του λιµένα να
εφαρµόζουν τις διατάξεις ελέγχου της οδηγίας. Η Επιτροπή αποδέχεται την άποψη

του Συµβουλίου, καθόσον η διευκρίνιση αυτή δεν είναι ουσιαστική δεδοµένης της
ευελιξίας που δίδεται στα κράτη µέλη να διορίζουν την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε

την αρχή της επικουρικότητας. Tο σηµείο αυτό περιλαµβάνεται και στην αιτιολογική
έκθεση της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, σχετικά µε την τροπολογία

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο άρθρο 3 παράγραφος 14που απορρίφθηκε.

- Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να τροποποιηθεί το άρθρο 9 παράγραφος 1
(πρώην άρθρο 8 παράγραφος 1) και η αιτιολογική σκέψη 14 (πρώην 16) προκειµένου
να εξασφαλισθεί ότι θα απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές να εµποδίζουν ή να

σταµατούν τη φόρτωση και την εκφόρτωση στερεών φορτίων χύδην εφόσον έχουν
ενηµερωθεί και κρίνουν ότι τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του πλοίου ή του

πληρώµατος. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την εναλλακτική διατύπωση του
Συµβουλίου, διότι εκφράζει την ίδια πρόθεση µε εκείνην του Κοινοβουλίου, και

λαµβάνει υπόψη το µέληµα της Επιτροπής να έχουν οι αρµόδιες αρχές τη
δυνατότητα να ενεργούν µε δική τους πρωτοβουλία και όχι να ενεργούν µόνον

κατόπιν κοινοποίησης. Το σηµαντικό είναι ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν την
υποχρέωση, και όχι το δικαίωµα, να ενεργούν, πράγµα που αποτελεί ευπρόσδεκτη

ενίσχυση της αρχικής πρότασης οδηγίας της Επιτροπής.

- Η αιτιολογική σκέψη 15 (πρώην 17) τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινισθεί

ότι στους ενδεδειγµένους οργανισµούς, στους οποίους πρέπει να αναφέρονται οι
ζηµίες που προκαλούνται στα πλοία κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, θα

συµπεριλαµβάνονται οι αντίστοιχοι νηογνώµονες. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την
τροπολογία αυτή.

- Το άρθρο 3 παράγραφος 9 σχετικά µε τον εκπρόσωπο του τερµατικού σταθµού
τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο σύµφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση της

Επιτροπής, και ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Tο τροποποιηµένο κείµενο εξασφαλίζει ότι υπάρχει ένας αρµόδιος
στον τερµατικό σταθµό για ένα συγκεκριµένο πλοίο για όλα τα στάδια των εργασιών

φόρτωσης και εκφόρτωσης, διευκρινίζει όµως ότι αυτός µπορεί να είναι περισσότερα
του ενός φυσικά πρόσωπα εργαζόµενα εκ περιτροπής µε βάση την κοινοτική

νοµοθεσία για το χρόνο εργασίας.
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- Το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) (πρώην άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ))
τροποποιήθηκε προκειµένου να είναι υποχρεωµένος ο εκπρόσωπος του τερµατικού

σταθµού να κοινοποιεί και στον πλοίαρχο τυχόν εµφανείς ελλείψεις. Η Επιτροπή
συµφωνεί µε την τροποποίηση.

- Το άρθρο 8 παράγραφος 1 (πρώην άρθρο 7 παράγραφος 1) τροποποιήθηκε σύµφωνα
µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής σε αντιστοιχία µε την τροπολογία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αποφαστικής σηµασίας να έχει τη δυνατότητα
κάθε πλευρά να κρίνει εάν η αλλαγή ενός σχεδίου φόρτωσης και εκφόρτωσης

ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώµατος, έτσι ώστε να
αποφεύγονται οι διαφιλονικίες.

- Το άρθρο 10 παράγραφος 2 (πρώην άρθρο 9 παράγραφος 2) τροποποιήθηκε
σύµφωνα µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής προκειµένου να

διευκρινισθεί ότι η απόφαση κατά πόσον είναι αναγκαία η άµεση επισκευή θα
λαµβάνεται από τις ελεγκτικές αρχές του κράτους του λιµένα αλλά και ότι πρέπει να

λαµβάνεται υπόψη και η γνώµη του πλοιάρχου. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, ελλείψει
γνώµης της διοίκησης του κράτους νηολόγησης, θα είναι δυνατόν να

πραγµατοποιούνται επισκευές επειγόντως. Επίσης, οι επισκευές αυτές θα
πραγµατοποιούνται όχι µόνον προς ικανοποίηση του πλοιάρχου αλλά και των

αρµοδίων αρχών. Η προσθήκη του Συµβουλίου σχετικά µε το ρόλο των αρµοδίων
αρχών στη λήψη απόφασης όσον αφορά την πλοϊµότητα του πλοίου αµέσως µετά

την επισκευή του είναι σηµαντική και σύµφωνη µε τη διεθνή και την κοινοτική
νοµοθεσία για την ασφάλεια στη ναυτιλία, και η Επιτροπή αποδέχεται το κείµενο

του Συµβουλίου.

- Το άρθρο 11 παράγραφος 1 (πρώην άρθρο 10 παράγραφος 1) επεκτείνει τις

διαδικασίες ελέγχου στην εφαρµογή και την πιστοποίηση του Συστήµατος
∆ιαχείρισης της Ποιότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4, σύµφωνα µε

την τροπολογία του Κοινοβουλίου, και προβλέπει την πραγµατοποίησή τους, για µεν
τους υπάρχοντες τερµατικούς σταθµούς, στο τέλος της περιόδου που έχει οριστεί για
τη συµµόρφωση προς την απαίτηση της πιστοποίησης, για δε τους νεοανεγερθέντες
τερµατικούς σταθµούς, στο τέλος της περιόδου για την οποία έχει δοθεί άδεια

προσωρινής λειτουργίας. Η Επιτροπή συµφωνεί µε την εν λόγω τροπολογία,
δεδοµένου ότι ο έλεγχος θα αποτελεί µέρος της διαδικασίας που αφορά την υποβολή

εκθέσεων και την αξιολόγηση.

- Προστέθηκε το άρθρο 12 (πρώην άρθρο 10 παράγραφος 3) το οποίο εισάγει

διαδικασία αξιολόγησης της “λειτουργίας των συστηµάτων που προβλέπει η
οδηγία”, σύµφωνα µε τη διατύπωση που πρότεινε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη

πρότασή της.

- Το άρθρο 17 (πρώην άρθρο 15) τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο σύµφωνα µε την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, απαιτεί δε από τα κράτη µέλη να εκδώσουν
και να δηµοσιεύσουν τις διατάξεις εφαρµογής της οδηγίας το αργότερο εντός

18 µηνών από την έναρξη ισχύος της και καθιστά την οδηγία εφαρµοστέα 6 µήνες
αργότερα.
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3.3. Nέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής επ’αυτών

- Tο Συµβούλιο διευκρίνισε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (άρθρο 2 και αιτιολογική

σκέψη 8), αποσαφηνίζοντας ότι αποκλείονται της οδηγίας οι τερµατικοί σταθµοί
όπου ελλιµενίζονται πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Tο
Συµβούλιο απέκλεισε επίσης τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης που
πραγµατοποιούνται µόνον µε εξοπλισµό επί του φορτηγού πλοίου, οπότε δεν

υπεισέρχεται ο εξοπλισµός και το προσωπικό του φορέα του τερµατικού σταθµού. Η
Επιτροπή το αποδέχεται αυτό, διότι συµβαδίζει µε τον ορισµό των τερµατικών

σταθµών (άρθρο 3 παράγραφος 7). Και στις δύο περιπτώσεις, διευκρινίζεται στο
τροποποιηµένο άρθρο ότι εξακολουθεί να ισχύει η σύµβαση SOLAS, η οποία

διασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφαλή φόρτωση και
εκφόρτωση.

- Η Επιτροπή αποδέχεται τη βελτίωση του ορισµού στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του
“φορέα του τερµατικού σταθµού”, όπου αποσαφηνίζονται οι ευθύνες στις

περιπτώσεις που δρουν περισσότεροι από ένας φορείς στον ίδιο τερµατικό σταθµό.

- Η Επιτροπή αποδέχεται την αποσαφήνιση της αρµοδιότητας στην εισαγωγή του

άρθρου 5. Η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων ελέγχου του άρθρου 5 παράγραφος 4 στο
τροποποιηµένο άρθρο 10 αναβαθµίζει ακόµη περισσότερο το ρόλο των κρατών

µελών να επιβλέπουν την εφαρµογή της οδηγίας.

- Η Επιτροπή αποδέχεται τις τροποποιήσεις στο άρθρο 5 παράγραφος 4 που πρότεινε

το Συµβούλιο ούτως ώστε να επιτραπεί η χρήση ισοδύναµων Συστηµάτων
∆ιαχείρισης της Ποιότητας, καθόσον καθίσταται σαφές από τη διατύπωση ότι το

ISO 9001:2000θα είναι στην πράξη το ελάχιστο πρότυπο. Έτσι εξασφαλίζεται ότι
διατηρείται ο στόχος της οδηγίας. Τα χαµηλότερα πρότυπα διαχείρισης της

ποιότητας δεν θα στρεβλώσουν εποµένως τον ανταγωνισµό µεταξύ φορέων των
τερµατικών σταθµών εντός του εδάφους της Κοινότητας. Είναι ακόµη πιο σηµαντική
η συµµόρφωση προς την οδηγία 98/34/EΚ3, όταν διενεργούνται διαδικασίες για την
ανάπτυξη νέων ή ισοδύναµων προτύπων. Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης µε τις

παραταθείσες προθεσµίες εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Ποιότητας
και της πιστοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η σηµαντική αρχή των

πιστοποιηµένων συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας που έθετε η αρχική
πρόταση.

- Ο περιορισµός της ευθύνης στο άρθρο 5 παράγραφος 3 για τους τερµατικούς
σταθµούς να τηρούν µόνον “Βιβλία Ενηµέρωσης του Τερµατικού” (Κώδικας BLU
Προσάρτηµα 1.2) και όχι “Βιβλία Ενηµέρωσης του Λιµένα” (Κώδικας BLU
Προσάρτηµα 1.1) συµβαδίζει µε την ευθύνη του φορέα του τερµατικού έναντι των

λιµενικών αρχών, και ως εκ τούτου η Επιτροπή τον αποδέχεται.

3
ΕΕ L 204, 21.07.1998,σ. 37-48 και ΕΕ L 217, 05.08.1998,σ.18. Οδηγία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση µιας διαδικασίας

πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις

υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, οπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ.
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- Tο Συµβούλιο διευκρινίζει ότι για να είναι σε θέση η αρµόδια αρχή να φέρει σε
πέρας τα καθήκοντά της ως διαιτητή, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2
(πρώην άρθρο 8 παράγραφος 2), πρέπει προηγουµένως να γνωρίζει ότι υπάρχει
διαφωνία. Η Επιτροπή το αποδέχεται αυτό διότι δεν αποκλείεται η δυνατότητα να

ενεργήσει η αρµόδια αρχή µε δική της πρωτοβουλία.

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροποποίηση του Συµβουλίου στο άρθρο 10
παράγραφος 2 (πρώην άρθρο 9 παράγραφος 2) όπου προστίθεται ότι τόσο ο
εκπρόσωπος του τερµατικού όσο και ο πλοίαρχος µπορούν ανεξάρτητα να

ειδοποιήσουν τις αρχές ελέγχου του κράτους του λιµένα σχετικά µε τη ζηµία που
υπέστη ένα πλοίο στη δοµή του ή στη στεγανότητα του κύτους του.

- Η Επιτροπή συµφωνεί επίσης µε το νέο άρθρο 10 παράγραφος 4 (πρώην άρθρο 9
παράγραφος 4) σχετικά µε το ρόλο των ελεγκτικών αρχών του κράτους του λιµένα

µε βάση την οδηγία 95/21/EΚ4. Ο ρόλος των αρχών αυτών στην παρούσα οδηγία
είναι πιο εκτεταµένος από εκείνον της οδηγίας 95/21/EΚ όπως έχει τροποποιηθεί,
ιδίως όσον αφορά τα σκάφη που ανήκουν στο νηολόγιό τους, δεν περιορίζει όµως το
δικαίωµά τους να παρεµβαίνουν σε επιθεωρήσεις και απαγορεύσεις απόπλου όπως

έχει δηλωθεί.

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε την επέκταση του κύκλου σύνταξης των εκθέσεων στο

άρθρο 11 παράγραφος 2 (πρώην άρθρο 10 παράγραφος 2) από 2 σε 3 έτη, έτσι ώστε
να περιορισθεί ο διοικητικός φόρτος.

- Η Επιτροπή αποδέχεται τις µεταβολές στις διαδικασίες της επιτροπής στο άρθρο 14
(πρώην άρθρο 12).

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις τροποποιήσεις στο άρθρο 13 (πρώην άρθρο 11)σχετικά
µε την κοινοποίηση έκδοσης της οδηγία προς το ∆ΝΟ, σύµφωνα µε µε όσα

ορίζονται στην οδηγία 97/70/EΚ5.

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε όσα προδιαγράφονται στο άρθρο 15παράγραφος 1 (πρώην
άρθρο 13 παράγραφος 1), οι ορισµοί του οποίου (στο άρθρο 3) καθώς και οι
υποχρεώσεις σύνταξης έκθεσης που περιέχει το άρθρο 10παράγραφος 2 µπορούν να

τροποποιούνται µε τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

- Η Επιτροπή συµφωνεί µε τον περιορισµό των υποχρεώσεων κοινοποίησης των

κυρώσεων όπως είχαν αρχικά στο άρθρο 16 (πρώην άρθρο 14), διότι έτσι το άρθρο
έχει συνοχή µε την υπόλοιπη κοινοτική νοµοθεσία για την ασφάλεια στη ναυτιλία

που εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα.6

4
ΕΕ L 157 της 07.07.1995,σ. 1 και ΕΕ L 184 της 27.06.1998,σ. 40.Οδηγία 95/21/EΚ του Συµβουλίου

της 19ης Ιουνίου 1995για 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).
5

ΕΕ L 34 της 09.02.1998σ. 1. Οδηγία 97/70/EΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 1997 για τη

θέσπιση εναρµονισµένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη µήκους 24µέτρων και άνω.
6

ΕΕ L 332 της 28.12.2000σ. 81. Οδηγία 2000/59/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 27ης Noεµβρίου 2000σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων

πλοίου και καταλοίπων φορτίου.
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- Η Επιτροπή συµφωνεί µε τις εξής τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στα
τεχνικά παραρτήµατα προκειµένου να:

- εξασφαλισθεί συνοχή µε τις τροποποιήσεις στα άρθρα (Παράρτηµα I (το
πρώην σηµείο 6 διαγράφηκε), Παράρτηµα II (Σηµεία 1.3.και 4)),

- απλουστευθούν οι διαδικασίες (στο Παράρτηµα II, το σηµείο 3 διαγράφηκε),

- εξασφαλισθεί συνοχή µε τον Κώδικα BLU (στο Παράρτηµα VI, προστέθηκαν
τα νέα σηµεία 3, 4και 8.)

3.4. Συνέχεια επί της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.

Tο Συµβούλιο συµπεριέλαβε τις προσωρινές ρυθµίσεις για τους νεόδµητους τερµατικούς
σταθµούς όπως προτεινόταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής για ένα προσωρινό

χρονικό διάστηµα για το σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας στο νέο άρθρο 6 (πρώην
άρθρο 5 παράγραφος 4) και την αιτιολογική σκέψη 11 (πρώην 13), οι ρυθµίσεις δε αυτές

προστέθηκαν για να αποφευχθεί η παράνοµη λειτουργία των νέων τερµατικών σταθµών µέχρι
να λάβουν πιστοποίηση. Η Επιτροπή συµφωνεί µε τη νέα διατύπωση που πρότεινε το

Συµβούλιο.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή κρίνει αποδεκτό το κείµενο της κοινής θέσης διότι διατηρεί όλες οι σηµαντικές
συνιστώσες της οδηγίας, καθιστά την οδηγία πιο ευέλικτη σε ορισµένες πτυχές της αλλά

επίσης διότι διευκρινίζει και ενισχύει την οδηγία έως ένα βαθµό. Επίσης, ελήφθη δεόντως
υπόψη η ουσία της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής.


