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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ.     /2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την εσπευσµένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού για

τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2978/94

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,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,

                                                
1 EE C 212 Ε της 25.7.2000, σ. 121 και ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 41.
2 EE C 14 της 16.1.2001, σ. 22.
3 EE C 22 της 24.1.2001, σ. 19.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 2000 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

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

(1) Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω µέτρα για να

ενισχυθεί η ασφάλεια και να προληφθεί η ρύπανση κατά τις θαλάσσιες µεταφορές.

(2) Η Κοινότητα ανησυχεί σοβαρά για τα θαλάσσια ατυχήµατα στα οποία ενέχονται

πετρελαιοφόρα και για την συνακόλουθη ρύπανση των ακτών της και τη βλάβη που

προξενείται στη χλωρίδα και στην πανίδα της και σε άλλους θαλάσσιους πόρους.

(3) Στην ανακοίνωσή της «Κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα», η Επιτροπή

υπογράµµισε το αίτηµα του έκτακτου Συµβουλίου Περιβάλλοντος και Μεταφορών της

25ης Ιανουαρίου 1993 να υποστηριχθεί η δράση του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού

(ΙΜΟ) σχετικά µε τη µείωση του χάσµατος ασφαλείας µεταξύ των νέων και των υφιστάµενων

πλοίων µε την αναβάθµιση ή/και τη σταδιακή κατάργηση των υφιστάµενων πλοίων.

(4) Στο ψήφισµά του σχετικά µε την κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα1, το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε την ανακοίνωση της Επιτροπής και ζήτησε ιδίως να

αναληφθεί δράση για τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των πετρελαιοφόρων.

(5) Με το ψήφισµά του της 8ης Ιουνίου 1993 σχετικά µε µια κοινή πολιτική για την ασφάλεια

στη θάλασσα2, το Συµβούλιο υποστήριξε πλήρως τους στόχους της ανακοίνωσης της

Επιτροπής.

                                                
1 EE C 91 της 28.3.94, σ. 301.
2 ΕΕ C 271 της 7.10.93, σ.1.
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(6) Με το ψήφισµα που εξέδωσε στις 20 Ιανουαρίου 2000 για την πετρελαιοκηλίδα στα ανοικτά

των γαλλικών ακτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρότησε κάθε προσπάθεια της

Επιτροπής να επισπευσθεί η ηµεροµηνία κατά την οποία τα πετρελαιοφόρα θα είναι

υποχρεωµένα να διαθέτουν κατασκευή διπλού κύτους.

(7) O ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) θέσπισε, µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την Αποφυγή

της Ρύπανσης από τα Πλοία, του 1973, και το σχετικό µε αυτή Πρωτόκολλο του 1978

(MARPOL 73/78), διεθνώς συµφωνηµένους κανόνες για την πρόληψη της ρύπανσης, οι

οποίοι αφορούν τον σχεδιασµό και τη λειτουργία των πετρελαιοφόρων. Τα κράτη µέλη είναι

µέρη της MARΡOL 73/78.

(8) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 3 της MARPOL 73/78, η εν λόγω σύµβαση δεν

εφαρµόζεται στα πολεµικά πλοία, τα βοηθητικά σκάφη ή άλλα πλοία που ανήκουν στο

κράτος ή τα εκµεταλλεύεται το κράτος και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κρατική µη

εµπορική υπηρεσία.

(9) Η σύγκριση των στατιστικών στοιχείων της ηλικίας των πετρελαιοφόρων και των

ατυχηµάτων τους δείχνει αυξηµένη συχνότητα ατυχηµάτων για τα πλοία µεγαλύτερης

ηλικίας. Έχει συµφωνηθεί διεθνώς ότι η υιοθέτηση των τροποποιήσεων του 1992 της

MARPOL 73/78, που επιβάλλουν την εφαρµογή απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναµου

σχεδιασµού στα υφιστάµενα πετρελαιοφόρα µονού κύτους όταν φθάσουν σε µία ορισµένη

ηλικία, θα παράσχει στα πετρελαιοφόρα αυτά υψηλότερο βαθµό προστασίας από την

πετρελαϊκή ρύπανση λόγω ατυχήµατος σε περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης.

(10) Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να θεσπιστούν µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα

πετρελαιοφόρα που καταπλέουν σε λιµάνια ή σε σταθµούς ανοικτής θάλασσας που υπάγονται

στη δικαιοδοσία των κρατών µελών και ότι τα πετρελαιοφόρα που φέρουν τη σηµαία κρατών

µελών τηρούν τον κανονισµό 13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL, όπως αναθεωρήθηκε

το 2001 µε το Ψήφισµα ΜEPC 95 (46), προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος πετρελαϊκής

ρύπανσης λόγω ατυχήµατος στα ευρωπαϊκά ύδατα.
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(11) Οι τροποποιήσεις της Σύµβασης MARPOL 73/78, οι οποίες θεσπίστηκαν από τον ΙΜΟ στις 6

Μαρτίου 1992, άρχισαν να ισχύουν στις 6 Ιουλίου 1993. Τα µέτρα αυτά επιβάλλουν

απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού στα πετρελαιοφόρα που παραδίδονται

από τις 6 Ιουλίου 1996 και µετά, προκειµένου να προληφθεί η ρύπανση από πετρέλαιο σε

περίπτωση σύγκρουσης ή προσάραξης. Με τις τροποποιήσεις αυτές, άρχισε να εφαρµόζεται,

από τις 6 Ιουλίου 1995, ένα πρόγραµµα σταδιακής κατάργησης των πετρελαιοφόρων µονού

κύτους που απαιτεί τη συµµόρφωση των πετρελαιοφόρων που παραδόθηκαν πριν από την 1η

Ιουνίου 1982 προς τις απαιτήσεις διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού το αργότερο εντός

25 και, σε ορισµένες περιπτώσεις, 30 ετών από την ηµεροµηνία παράδοσής τους. Τα

υφιστάµενα πετρελαιοφόρα µονού κύτους δεν θα επιτρέπεται πλέον να λειτουργούν µετά το

2007 και, σε ορισµένες περιπτώσεις, το 2012, εκτός εάν συµµορφωθούν προς τις απαιτήσεις

διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού του κανονισµού 13F του Παραρτήµατος Ι της

MARPOL 73/78. Για τα υφιστάµενα πετρελαιοφόρα µονού κύτους τα οποία παραδόθηκαν

µετά την 1η Ιουνίου 1982 ή εκείνα τα οποία παραδόθηκαν πριν από την 1η Ιουνίου 1982 και

µετασκευάστηκαν, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78 σχετικά µε τις

δεξαµενές διαχωρισµένου έρµατος και την προστατευτική τους θέση, η προθεσµία αυτή θα

εκπνεύσει το αργότερο το 2026.

(12) Στις 27 Απριλίου 2001, κατά την 46η σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου

Περιβάλλοντος (MEPC-46) του ΙΜΟ, θεσπίστηκαν, µε το ψήφισµα MEPC 95(96), νέες

σηµαντικές τροποποιήσεις του κανονισµού 13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78, οι

οποίες αρχίζουν να ισχύουν την 1η Σεπτεµβρίου 2002 και οι οποίες εισάγουν ένα νέο

σύστηµα εσπευσµένης κατάργησης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους. Οι αντίστοιχες

τελικές ηµεροµηνίες κατά τις οποίες τα πετρελαιοφόρα πρέπει να συµµορφούνται προς τον

κανονισµό 13F του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73 εξαρτώνται από το µέγεθος και την

ηλικία του πλοίου. Συνεπώς, τα πετρελαιοφόρα σε αυτό το σύστηµα διακρίνονται σε τρεις

κατηγορίες ανάλογα µε τη χωρητικότητα, τη ναυπήγηση και την ηλικία. Όλες αυτές οι

κατηγορίες, περιλαµβανοµένης και της κατώτατης (3), είναι σηµαντικές για το ενδοκοινοτικό

εµπόριο.
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(13) Η τελική ηµεροµηνία κατά την οποία θα καταργηθούν τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους είναι

η επέτειος της ηµεροµηνίας παράδοσης του πλοίου, σύµφωνα µε κλίµακα που εκτείνεται από

το 2003 µέχρι το 2007 για τα πετρελαιοφόρα Κατηγορίας (1) και µέχρι το 2015 για τα

πετρελαιοφόρα των Κατηγοριών (2) και (3).

(14) Στον αναθεωρηµένο κανονισµό 13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78, διατηρούνται οι

απαιτήσεις να διαθέτουν τα πετρελαιοφόρα Κατηγορίας (1), ηλικίας άνω των 25 ετών,

πλευρικές δεξαµενές ή διπλό πυθµένα σε προστατευόµενα µέρη που δεν χρησιµοποιούνται

για τη µεταφορά φορτίου ή να λειτουργούν µόνον µε υδροστατικά ισοσταθµισµένη φόρτωση.

(15) Αυτός ο ίδιος κανονισµός εισάγει την απαίτηση σύµφωνα µε την οποία τα πετρελαιοφόρα των

Κατηγοριών (1) και (2) επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν µετά την επέτειο της

ηµεροµηνίας παράδοσής τους, το 2005 και το 2010 αντίστοιχα, µόνον εφόσον τηρούν το

Πρόγραµµα Εκτίµησης της Κατάστασης (CAS) που θεσπίστηκε από τον ΙΜΟ στις 27 Απριλίου

2001 µε το ψήφισµα MEPC 94(46). Το CAS επιβάλλει στην αρχή του κράτους της σηµαίας την

υποχρέωση να εκδίδει ∆ήλωση Συµµόρφωσης και να συµπράττει στις διαδικασίες επιθεώρησης

του CAS.

(16) Η παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισµού προβλέπει ότι, κατά εξαίρεση, τα πετρελαιοφόρα των

Κατηγοριών (2) και (3) µπορούν να λειτουργούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, µετά το τέλος

της προθεσµίας κατάργησής τους. Η παράγραφος 8 σηµείο β) του ιδίου κανονισµού παρέχει στα

Μέρη της Σύµβασης MARPOL 73/78 το δικαίωµα να αρνούνται τον κατάπλου, στα λιµάνια ή

τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους, των πετρελαιοφόρων

που επιτρέπεται να λειτουργούν δυνάµει της εξαίρεσης αυτής. Τα κράτη µέλη δήλωσαν ότι

σκοπεύουν να κάνουν χρήση του δικαιώµατος. Η απόφαση προσφυγής στο δικαίωµα αυτό

πρέπει να γνωστοποιείται στον ΙΜΟ.
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(17) Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν θέτουν σε

κίνδυνο την ασφάλεια του πληρώµατος ή των πετρελαιοφόρων που αναζητούν ασφαλές λιµάνι ή

καταφύγιο.

(18) Για να µπορούν τα ναυπηγεία των κρατών µελών να επισκευάζουν πετρελαιοφόρα µονού

κύτους, τα κράτη µέλη µπορούν, κατ� εξαίρεση, να επιτρέπουν τον κατάπλου των σκαφών

αυτών στα λιµάνια τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν µεταφέρουν φορτίο.

(19) Θα πρέπει να είναι δυνατό να τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του παρόντος κανονισµού

ώστε να ευθυγραµµίζονται µε διεθνείς πράξεις που θεσπίζονται, τροποποιούνται ή αρχίζουν να

ισχύουν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο

εφαρµογής του. Αυτές οι τροποποιήσεις θα πρέπει να θεσπίζονται 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.

(20) Εφόσον πλησιάζει η προθεσµία κατάργησης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους που δεν

πληρούν τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78 σχετικά µε τις δεξαµενές διαχωρισµένου έρµατος

και την προστατευτική τους θέση, και δεδοµένου ότι αυτό αφορά περισσότερο τα

πετρελαιοφόρα της κατηγορίας (1), δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί πέραν του 2007 το

σύστηµα της διαφορετικής οικονοµικής αντιµετώπισης που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.

2978/94 2 µεταξύ αυτών των πετρελαιοφόρων και των πετρελαιοφόρων που πληρούν τις εν

λόγω απαιτήσεις, και ως εκ τούτου ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 θα πρέπει να καταργηθεί,

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 1994 για την εκτέλεση

του ψηφίσµατος Α.747 (18) του ΙΜΟ σχετικά µε την εφαρµογή της καταµέτρησης της
χωρητικότητας των χώρων έρµατος στα πετρελαιοφόρα διαχωρισµένου έρµατος (ΕΕ L 319
της 12.12.1994, σ. 1).
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ενός προγράµµατος εσπευσµένης σταδιακής

εφαρµογής των απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού της Σύµβασης MARPOL 73/78

στα πετρελαιοφόρα µονού κύτους.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στα πετρελαιοφόρα νεκρού βάρους 5 000 τόνων και άνω :

− όταν καταπλέουν σε λιµάνι ή σταθµό ανοικτής θάλασσας που υπάγεται στη δικαιοδοσία

κράτους µέλος, ανεξαρτήτως της σηµαίας που φέρουν, ή

− που φέρουν τη σηµαία ενός κράτους µέλους.

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται στα πολεµικά πλοία, τα βοηθητικά σκάφη ή άλλα

πλοία που ανήκουν στο κράτος ή τα εκµεταλλεύεται το κράτος και χρησιµοποιούνται προς το

παρόν αποκλειστικά για κρατική µη εµπορική υπηρεσία. Στο µέτρο του ευλόγου και του

εφικτού, τα κράτη µέλη προσπαθούν να τηρούν τον παρόντα κανονισµό για τα πλοία που

αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.



10221/1/01 REV 1 LAM/thm 8
DG C IV   EL

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοούνται ως :

1. «MARPOL 73/78», η ∆ιεθνής Σύµβαση του 1973 για την Αποφυγή της Ρύπανσης από Πλοία,

όπως τροποποιήθηκε από το σχετικό Πρωτόκολλο του 1978 και τις τροποποιήσεις του που

ισχύουν στις � 1,

2. «αναθεωρηµένος κανονισµός 13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78», οι

τροποποιήσεις του κανονισµού 13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78 και του

Συµπληρώµατος του Πιστοποιητικού ΙΟΡΡ, που θεσπίστηκαν µε το ψήφισµα MEPC 94(96)

της 27ης Απριλίου 2001 το οποίο αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεµβρίου 2002,

3. «πετρελαιοφόρο», το πετρελαιοφόρο όπως ορίζεται στον κανονισµό 1(4) του Παραρτήµατος

I της MARPOL 73/78,

4. «νεκρό βάρος», το νεκρό βάρος όπως ορίζεται στον κανονισµό 1 (22) του Παραρτήµατος I

της MARPOL 73/78,

5. «νέο πετρελαιοφόρο», το νέο πετρελαιοφόρο, όπως ορίζεται στον κανονισµό 1(26) του

Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78,

                                                
1 Ηµεροµηνία έκδοσης του κανονισµού.
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6. «πετρελαιοφόρο κατηγορίας (1)», πετρελαιοφόρο νεκρού βάρους 20 000 τόνων και άνω, το

οποίο µεταφέρει ως φορτίο αργό πετρέλαιο, µαζούτ, βαρύ πετρέλαιο ντίζελ ή λιπαντικά

έλαια, και νεκρού βάρους 30 000 τόνων και άνω, το οποίο µεταφέρει άλλου είδους

πετρελαιοειδή πλην των ανωτέρω, το οποίο δεν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις για νέα

πετρελαιοφόρα όπως ορίζονται στον κανονισµό 1(26) του Παραρτήµατος Ι της MARPOL

73/78,

7. «πετρελαιοφόρο κατηγορίας (2)», πετρελαιοφόρο νεκρού βάρους 20 000 τόνων και άνω, το

οποίο µεταφέρει ως φορτίο αργό πετρέλαιο, µαζούτ, βαρύ πετρέλαιο ντίζελ ή λιπαντικά

έλαια, και νεκρού βάρους 30 000 τόνων και άνω, το οποίο µεταφέρει άλλου είδους

πετρελαιοειδή πλην των ανωτέρω, το οποίο ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις για νέα

πετρελαιοφόρα όπως ορίζονται στον κανονισµό 1(26) του Παραρτήµατος Ι της MARPOL

73/78,

8. «πετρελαιοφόρο κατηγορίας (3)», πετρελαιοφόρο νεκρού βάρους 5 000 τόνων και άνω αλλά

µικρότερου του αναφερόµενου στους ορισµούς 6 και 7,

9. «πετρελαιοφόρο µονού κύτους», πετρελαιοφόρο το οποίο δεν πληροί τις απαιτήσεις διπλού

κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού του κανονισµού 13F του Παραρτήµατος I της MARPOL

73/78,

10. «πετρελαιοφόρο διπλού κύτους», πετρελαιοφόρο το οποίο πληροί τις απαιτήσεις διπλού

κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού του κανονισµού 13F του Παραρτήµατος I της

MARPOL 73/78,

11. «ηλικία», η ηλικία του πλοίου, εκφραζόµενη σε αριθµό ετών µετά την ηµεροµηνία

παράδοσής του,
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12. «βαρύ πετρέλαιο ντίζελ», το πετρέλαιο ντίζελ όπως ορίζεται στον αναθεωρηµένο κανονισµό

13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78,

13. «µαζούτ», τα βαρέα προϊόντα απόσταξης ή κατάλοιπα αργού πετρελαίου ή µείγµα των

υλικών αυτών, όπως ορίζονται στον αναθεωρηµένο κανονισµό 13G του Παραρτήµατος Ι της

MARPOL 73/78.

Άρθρο 4

Συµµόρφωση πετρελαιοφόρων µονού κύτους προς τις απαιτήσεις διπλού κύτους

ή ισοδύναµου σχεδιασµού

∆εν επιτρέπεται στα πετρελαιοφόρα να λειτουργούν µε τη σηµαία κράτους µέλους, ούτε

επιτρέπεται πετρελαιοφόρα, ανεξαρτήτως της σηµαίας που φέρουν, να καταπλέουν στα λιµάνια ή

τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους µέλους µετά την

επέτειο της ηµεροµηνίας παράδοσης του πλοίου κατά το έτος που αναφέρεται παρακάτω, εκτός εάν

τα πετρελαιοφόρα αυτά είναι πετρελαιοφόρα διπλού κύτους :

(α) για τα πετρελαιοφόρα κατηγορίας (1) :

- 2003 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1973 ή νωρίτερα,

- 2004 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1974 και το 1975,

- 2005 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1976 και 1977,

- 2006 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1978, το 1979 και το 1980,

- 2007 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1981 ή αργότερα.
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(β) για τα πετρελαιοφόρα κατηγορίας (2) :

- 2003 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1973 ή νωρίτερα,

- 2004 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1974 και το 1975,

- 2005 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1976 και το 1977,

- 2006 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1978 και το 1979,

- 2007 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1980 και το 1981,

- 2008 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1982,

- 2009 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1983,

- 2010 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1984,

- 2011 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1985,

- 2012 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1986,

- 2013 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1987,

- 2014 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1988,

- 2015 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1989 ή αργότερα.

(γ) για τα πετρελαιοφόρα κατηγορίας (3) :

- 2003 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1973 ή νωρίτερα,

- 2004 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1974 και το 1975,

- 2005 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1976 και το 1977,

- 2006 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1978 και το 1979,

- 2007 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1980 και το 1981,

- 2008 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1982,

- 2009 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1983,

- 2010 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1984,

- 2011 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1985,

- 2012 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1986,

- 2013 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1987,

- 2014 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1988,

- 2015 για τα πλοία που παραδόθηκαν το 1989 ή αργότερα.
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2. Ένα πετρελαιοφόρο κατηγορίας (1), ηλικίας 25 ετών και άνω µετά την ηµεροµηνία

παράδοσής του, πρέπει να συµµορφώνεται µε µια από τις ακόλουθες διατάξεις :

(α) διαθέτει πλευρικές δεξαµενές ή χώρους διπλού πυθµένα, που δεν χρησιµοποιούνται για

τη µεταφορά πετρελαίου και πληρούν τις σχετικές µε το πλάτος και το ύψος απαιτήσεις

του κανονισµού 13Ε(4) του Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης MARPOL 73/78,

καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του Lt, για το πλήρες µήκος του πλοίου σε κάθε

πλευρά ή τουλάχιστον το 30% της προβαλλόµενης επιφάνειας του κελύφους του

πυθµένα εντός του Lt, όπως το Lt ορίζεται στον κανονισµό 13(Ε)2 του Παραρτήµατος Ι

της MARPOL 73/78, ή

(β) λειτουργεί µε υδροστατικώς ισοσταθµισµένη φόρτωση, λαµβανοµένων υπόψη των

κατευθυντήριων γραµµών του ψηφίσµατος MEPC 64(36) του ΙΜΟ.

Άρθρο 5

Συµµόρφωση των πλοίων της κατηγορίας (1) και (2)

µε το πρόγραµµα εκτίµησης της κατάστασης

Παρεκκλίσεις

1. ∆εν επιτρέπεται στα πετρελαιοφόρα να καταπλέουν στα λιµάνια ή τους σταθµούς ανοικτής

θάλασσας που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους µέλους µετά την επέτειο της ηµεροµηνίας

παράδοσής τους, το 2005 για τα πλοία κατηγορίας (1), και το 2010 για τα πλοία κατηγορίας

(2), εκτός εάν τηρούν το Πρόγραµµα Εκτίµησης της Κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 6.

2. Οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους µπορούν να επιτρέπουν τη συνέχιση της λειτουργίας ενός

πετρελαιοφόρου που φέρει τη σηµαία του κράτους µέλους και πέραν της επετείου της

ηµεροµηνίας παράδοσης του πλοίου το 2005 για τα πλοία κατηγορίας (1) και το 2010 για τα

πλοία κατηγορίας (2), αλλά µόνον εφόσον τηρούν το Πρόγραµµα Εκτίµησης της Κατάστασης

που αναφέρεται στο άρθρο 6.
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Άρθρο 6

Πρόγραµµα Εκτίµησης της Κατάστασης

Για τους σκοπούς των άρθρων 5 εφαρµόζεται το Πρόγραµµα Εκτίµησης της Κατάστασης που

θεσπίστηκε µε το ψήφισµα MEPC 94(46) της 27ης Απριλίου 2001.

Άρθρο 7

Τελική ηµεροµηνία

Μετά την επέτειο της ηµεροµηνίας παράδοσης του πλοίου το 2015, δεν επιτρέπεται πλέον:

− η συνέχιση της λειτουργίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του αναθεωρηµένου

κανονισµού 13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78, πετρελαιοφόρων κατηγορίας (2)

και (3) που φέρουν τη σηµαία κράτους µέλους, και

− ο κατάπλους, στα λιµάνια ή τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας που υπάγονται στη

δικαιοδοσία κράτους µέλους, άλλων πετρελαιοφόρων Κατηγορίας (2) και (3),

ανεξαρτήτωςτου γεγονότος ότι συνεχίζουν να λειτουργούν υπό τη σηµαία τρίτου κράτους

σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του αναθεωρηµένου κανονισµού 13G του παραρτήµατος Ι της

MARPOL 73/78.
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Άρθρο 8

Εξαιρέσεις για πλοία σε δυσχερή θέση ή για πλοία προς επισκευή

1. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 4, 5 και 7, οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους µπορούν, µε

την επιφύλαξη των εθνικών τους διατάξεων, να επιτρέπουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε

ένα σκάφος να καταπλεύσει στα λιµάνια ή τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας που υπάγονται

στη δικαιοδοσία του εν λόγω κράτους µέλους, όταν :

− ένα πετρελαιοφόρο ευρίσκεται σε δυσχερή θέση και αναζητά καταφύγιο,

− ένα άφορτο πετρελαιοφόρο πλέει προς λιµάνι επισκευής.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν, εγκαίρως, αλλά πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2002, στην

Επιτροπή τις διατάξεις εσωτερικού δικαίου που εφαρµόζουν στις περιπτώσεις που

αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη.

Άρθρο 9

Κοινοποίηση στον IMO

1. Η Προεδρία του Συµβουλίου, εξ ονόµατος των κρατών µελών, και η Επιτροπή ενηµερώνουν

από κοινού τον ΙΜΟ σχετικά µε την έκδοση του παρόντος κανονισµού, παραπέµποντας στο

άρθρο 211 παράγραφος 3 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο της Θάλασσας.
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2. Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει τον ΙΜΟ για την απόφασή του να αρνηθεί τον κατάπλου

πετρελαιοφόρων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος κανονισµού, που λειτουργούν

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (5) του αναθεωρηµένου κανονισµού 13G του

Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78 στα λιµάνια ή τους σταθµούς ανοικτής θάλασσας που

υπάγονται στη δικαιοδοσία του, βάσει της παραγράφου 8(β) του αναθεωρηµένου κανονισµού

13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78.

3. Κάθε κράτος µέλος ανακοινώνει στον ΙΜΟ, βάσει της παραγράφου 8(α) του αναθεωρηµένου

κανονισµού 13G του Παραρτήµατος Ι της MARPOL 73/78, εάν επιτρέπει, αναστέλλει,

ανακαλεί ή αρνείται τη λειτουργία ενός πετρελαιοφόρου κατηγορίας (1) ή (2) το οποίο

δικαιούται να φέρει τη σηµαία του σύµφωνα µε το άρθρο 5.

Άρθρο 10

∆ιαδικασία επιτροπής

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

οδηγίας 93/75/EΟΚ του Συµβουλίου1, εφεξής καλούµενη «επιτροπή».

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

απόφασης 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της

απόφασης αυτής.

Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι τρεις

µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

                                                
1 Οδηγία 93/75/ΕΟΚ 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 (EE L 247 της
5.10.1993, σ. 19). Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/74/ΕΚ της
Επιτροπής (ΕΕ L 276 της 13.10.1998, σ. 7).
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Άρθρο 11

∆ιαδικασία τροποποίησης

Οι παραποµπές του παρόντος κανονισµού στους κανονισµούς του Παραρτήµατος I της MARPOL

73/78 και στα ψηφίσµατα MEPC 94(46) και 95(46), τροποποιούται, ενδεχοµένως, µε τη διαδικασία

του άρθρου 10 παράγραφος 2, προκειµένου οι παραποµπές αυτές να ευθυγραµµίζονται µε τις

τροποποιήσεις αυτών των κανονισµών και ψηφισµάτων οι οποίες εγκρίνονται από τον IMO, στο

µέτρο που οι τροποποιήσεις αυτές δεν διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 12

Κατάργηση

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου καταργείται από τις 31 ∆εκεµβρίου 2007.
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Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρµόζεται από την 1η Σεπτεµβρίου 2002.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

H Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Θέµα : Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο για την έκδοση του κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εσπευσµένη
καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού για τα
πετρελαιοφόρα µονού κύτους και για την κατάργηση του κανονισµού
2978/94/ΕΚ του Συµβουλίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 ΣΕΚ) και µετά την πρώτη ανάγνωση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 30 Νοεµβρίου 20001, το Συµβούλιο καθόρισε, στις
7 Αυγούστου 2001, την κοινή του θέση για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εσπευσµένη καθιέρωση απαιτήσεων διπλού
κύτους ή ισοδύναµου σχεδιασµού για τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους, και για την
κατάργηση του κανονισµού 2978/94/ΕΚ του Συµβουλίου.

Το σχέδιο κανονισµού αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφύλαξης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος διά της χρήσης ασφαλέστερων πετρελαιοφόρων.

Το Συµβούλιο, κατά τον καθορισµό της θέσης του, έλαβε υπόψη τα αποτελέσµατα της
πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και την γνώµη της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3

και την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής4. Έλαβε επίσης υπόψη τα
αποτελέσµατα των διαπραγµατεύσεων που διεξήχθησαν στα πλαίσια της Επιτροπής
Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού για το ίδιο θέµα, και ειδικότερα τη θέσπιση από τον οργανισµό αυτό των
τροπολογιών του κανονισµού 13G του παραρτήµατος Ι της Σύµβασης MARPOL5.

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο συµφώνησε για τη γενική αρχή της πρότασης της Επιτροπής που αποσκοπεί
στην επίσπευση της απαγόρευσης πετρελαιοφόρων απλού κύτους σύµφωνα µε
χρονοδιάγραµµα παρεµφερές προς το χρονοδιάγραµµα που υιοθέτησαν οι Ηνωµένες
Πολιτείες: δηλαδή 2005, 2010 ή 2015 ανάλογα µε το εκτόπισµα.

Έχοντας υπόψη το διεθνή χαρακτήρα των θαλάσσιων µεταφορών, το Συµβούλιο προτίµησε η
προσέγγιση του θέµατος να γίνει στο ευρύτερο πλαίσιο του παγκόσµιου ναυτιλιακού
οργανισµού (ΙΜΟ) προκειµένου στη διαδικασία να συµµετέχουν όσα το δυνατόν
περισσότερα κράτη των οποίων τα σκάφη µπορούν να παρουσιάσουν κίνδυνο για το
θαλάσσιο περιβάλλον και τους παράκτιους πληθυσµούς. Για τους λόγους αυτούς καθόρισε,
τον Οκτώβριο του 2000, κοινή προσέγγιση που θα υποστηρίξουν τα κράτη µέλη της Ένωσης
στα πλαίσια του ΙΜΟ.

                                                
1 Έγγρ. 14078/00 CODEC 951 MAR 65, δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη

Εφηµερίδα.
2 ΕΕ C 14 της 16.1.2001, σ. 22.
3 ΕΕ C 22 της 24.1.2001, σ. 19.
4 ΕΕ C 154Ε της 29.5.2001, σ. 41.
5 Ψήφισµα MEPC 95(46) σχετικά µε τις τροπολογίες του παραρτήµατος του πρωτοκόλλου του

1978 που αφορά τη διεθνή σύµβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, 1973 και
MEPC 94(46) που αφορά το «πρόγραµµα εκτίµησης της κατάστασης», που εκδόθηκαν την
27η Απριλίου 2001.
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Μετά τις διαπραγµατεύσεις στις οποίες τα κράτη µέλη της Ένωσης συνέβαλαν σηµαντικά, ο
ΙΜΟ εξέδωσε δύο ψηφίσµατα τον Απρίλιο 2001 µε σκοπό την τροποποίηση των οικείων
διατάξεων της Σύµβασης MARPOL. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα βασικά στοιχεία της κοινής
προσέγγισης της Ένωσης - στα οποία προστίθεται µια έννοια που εισήγαγε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την επέτειο της παράδοσης του πλοίου - περιελήφθησαν στα διεθνή
κείµενα.

Το Συµβούλιο στη συνέχεια µετέγραψε τη συµφωνία που συνήφθη στα πλαίσια του ΙΜΟ
στην κοινοτική νοµοθεσία, µέσω του καθορισµού της κοινής του θέσης.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Κοινοβούλιο, κατά την έγκριση της γνώµης του σε πρώτη ανάγνωση το Νοέµβριο 2000,
ακολούθησε τον εισηγητή, κ. Χατζηδάκη, ο οποίος έκρινε ότι "δεδοµένου του διεθνούς
χαρακτήρα της ναυπηγικής βιοµηχανίας και της ανοιχτής θάλασσας στην οποία λειτουργεί η
βιοµηχανία αυτή σε µεγάλο βαθµό, κρίνεται επιθυµητό να υιοθετηθούν µέτρα για τη
βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και να εφαρµοστούν όσο το δυνατό περισσότερο σε
διεθνές επίπεδο" και υπογράµµισε κατά συνέπεια τη σηµασία "να επιδιωχθεί η εξεύρεση
λύσης σε διεθνές επίπεδο".

Η γνώµη σε πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου εκφράζει την ανησυχία αυτή και υιοθετεί
κατά το µεγαλύτερο τµήµα, το µερικό αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων που τότε
διεξήγοντο στα πλαίσια του ΙΜΟ καθώς και τα βασικά στοιχεία της κοινής προσέγγισης του
Συµβουλίου.

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την ίδια έννοια όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι διαστάσεις
µεταξύ της γνώµης σε πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και της κοινής θέσης του
Συµβουλίου οφείλονται στη συνέχιση και την οριστικοποίηση των διαπραγµατεύσεων στα
πλαίσια του ΙΜΟ. Για το λόγο αυτό, λ.χ., εισήχθη διάταξη στην κοινή θέση σχετική µε την
άρνηση των κρατών µελών της Ένωσης να απαγορεύσουν την είσοδο στους λιµένες τους και
στους σταθµούς ανοιχτής θάλασσας που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους στα σκάφη απλού
κύτους µετά το 2010 και το 2015.

Στην κοινή θέση προστέθηκε ένα στοιχείο µε το οποίο καθιερώνεται η δυνατότητα να
εξαιρεθούν, υπό εξαιρετικές συνθήκες τα πλοία σε δυσχερή θέση ή τα πλοία χωρίς φορτίο
προς επισκευή, προκειµένου να µπορούν να φθάσουν σε καταφύγιο ή στο λιµάνι επισκευής.

____________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 29.08.2001
SEC(2001) 1343τελικό

2000/0067 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ 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 κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εσπευσµένη σταδιακή

καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή αντίστοιχου σχεδιασµού για τα πετρελαιοφόρα
µονού κύτους και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2978/94του Συµβουλίου
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΟ 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 κανονισµού
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εσπευσµένη σταδιακή

καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή αντίστοιχου σχεδιασµού για τα πετρελαιοφόρα
µονού κύτους και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2978/94του Συµβουλίου

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο

(έγγραφο COM(2000)142τελικό – 2000/0067 COD): 22.03.2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής:19.10.2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών: 21.09.2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
σε πρώτη ανάγνωση: 30.11.2000

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης

(COM(2000)848τελικό): 13.12.2000

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 07.08.2001

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Με το αρχικά προταθέν µέτρο, επιδιώκεται η επίσπευση της κατάργησης των

πετρελαιοφόρων µονού κύτους, σε σύγκριση µε τις ηµεροµηνίες που προβλέπονται
στη σύµβαση MARPOL 73/781, ώστε να υπάρξει αντιστοιχία µε τις ηµεροµηνίες της

OPA 902 των Ηνωµένων Πολιτειών. Επεκτείνεται επίσης το πεδίο εφαρµογής των
κανόνων της MARPOL σε µικρότερα πλοία, τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται

εκτός του πεδίου εφαρµογής της MARPOL.

Πιο συγκεκριµένα, η Επιτροπή, στην αρχική της πρόταση, υπέβαλε έναν κανονισµό
που:

- θεσπίζει πρόγραµµα εσπευσµένης σταδιακής καθιέρωσης απαιτήσεων διπλού

κύτους ή αντίστοιχου σχεδιασµού για τα πετρελαιοφόρα µονού κύτους, σε
σύγκριση µε τη σύµβαση MARPOL 73/78·

1
∆ιεθνής Σύµβαση για την Αποφυγή Ρυπάνσεως της Θάλασσας από Πλοία, 1973,όπως τροποποιήθηκε

από το σχετικό Πρωτόκολλο του 1978,µαζί µε τις σχετικές τροποποιήσεις του.
2

Πράξη για τη ρύπανση από πετρέλαιο (Oil Pollution Act), 1990.
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- καθιερώνει ένα σύστηµα οικονοµικών κινήτρων για την υποστήριξη του
προγράµµατος, που βασίζεται στη διαφοροποιηµένη χρέωση των λιµενικών

και πλοηγικών τελών·

- καταργεί την εφαρµογή, βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2978/94, της
καταµέτρησης της χωρητικότητας των χώρων έρµατος στα πετρελαιοφόρα
διαχωρισµένου έρµατος·

- εφαρµόζεται στα πετρελαιοφόρα νεκρού φορτίου 600τόνων (tdwt) και άνω·

- εφαρµόζεται στα πετρελαιοφόρα που φέρουν τη σηµαία ενός κράτους µέλους·

- εφαρµόζεται στα πετρελαιοφόρα που εισέρχονται σε λιµένα ή στα εσωτερικά
ύδατα ενός κράτους µέλους της Κοινότητας, ανεξαρτήτως της σηµαίας που

φέρουν.

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής ακολούθησε τη γνώµη του Κοινοβουλίου

εκ του σύνεγγυς και τροποποίησε τον κανονισµό ως εξής:

- µε την αντικατάσταση του αρχικού προγράµµατος σταδιακής κατάργησης από

το πρόγραµµα σταδιακής κατάργησης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους,
σύµφωνα µε το σχέδιο χρονοδιαγράµµατος που προτάθηκε κατά την

45ησυνεδρίαση της Επιτροπής προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος(MEPC)του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού·

- µε την οµαδοποίηση των πετρελαιοφόρων κατηγορίας 3 και 4 σε µία οµάδα,
ονοµαζόµενη κατηγορία 3, και µε την αύξηση του κατωτέρου ορίου µεγέθους

για τα εν λόγω πετρελαιοφόρα από 600 tdwtσε 3.000 tdwt·

- µε τη διαγραφή του συστήµατος οικονοµικών κινήτρων για την υποστήριξη

του προγράµµατος, που βασίζεται στη διαφοροποιηµένη χρέωση των
λιµενικών και πλοηγικών τελών·

- µε την εισαγωγή της απαίτησης για πετρελαιοφόρα κατηγορίας 1 και 2 να
δύναται να λειτουργούν µετά το 2005 και το 2010 µέχρι την τελική

ηµεροµηνία κατάργησης, µόνον µε την επιφύλαξη της συµµόρφωσης προς ένα
πρόγραµµα αξιολόγησης της κατάστασης, για το οποίο παρατίθενται κριτήρια

στο νέο Παράρτηµα Ι·

- επιτρέποντας να λειτουργούν πετρελαιοφόρα κατηγορίας 1 περισσότερο από

25 έτη µέχρι την τελική ηµεροµηνία κατάργησης, µόνον εφόσον διαθέτουν
πλευρικές δεξαµενές ή χώρους διπλού πυθµένα που δεν χρησιµοποιούνται για

τη µεταφορά πετρελαίου ή λειτουργούν µε υδροστατική ισοσταθµισµένη
φόρτωση.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣΚΟΙΝΗΣΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης

Η γνώµη του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και η τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής αποσκοπούσαν στην ενσωµάτωση στον παρόντα κανονισµό του σχεδίου

νέου κανονισµού 13G του Παραρτήµατος I της MARPOL. Αυτό έγινε µε τη
συνεννόηση ότι, εάν χρειασθεί, θα αλλάξει το κείµενο του παρόντος κανονισµού

σύµφωνα µε το κείµενο του κανονισµού 13G της MARPOL 73/78 και την
αξιολόγηση της κατάστασης, όπως θα εγκριθούν τελικά κατά την 46η συνεδρίαση

της Επιτροπής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος (MEPC) του ∆ιεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO) (23-27 Απριλίου 2001). Με την προϋπόθεση,
όµως, όπως δήλωσε σαφώς το Συµβούλιο Μεταφορών της 20ής ∆εκεµβρίου 2000,
ότι η συµφωνία που θα επιτευχθεί στον IMO θα είναι αποδεκτή από τα κράτη µέλη

της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή εκφράσθηκε επίσης σαφώς στην τροπολογία αριθ. 12
του Κοινοβουλίου. Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου τονίσθηκε περαιτέρω η

σπουδαιότητα των τελικών ηµεροµηνιών κατάργησης. Αυτή ήταν η εντολή, βάσει
της οποίας τα κράτη µέλη της ΕΕ που ήταν παρόντα στη MEPC 46 του IMO
διαπραγµατεύθηκαν το τελικό κείµενο.

Εξ ονόµατος των κρατών µελών της ΕΕ, που είναι επίσης όλα συµβαλλόµενα µέρη

της σύµβασης MARPOL, η σουηδική προεδρία δήλωσε επιπλέον, κατά τη λήξη της
MEPC 46,ότι τα κράτη µέλη της ΕΕ θεωρούν το κείµενο αποδεκτό και ότι θα

"κάνουν χρήση της παραγράφου (8b) του αναθεωρηµένου κανονισµού 13G του
Παραρτήµατος I της MARPOL προκειµένου να αρνηθούν την είσοδο των

πετρελαιοφόρων που αναφέρονται στην παράγραφο (5) του ιδίου κανονισµού στους
λιµένες και στους σταθµούς ανοικτής θάλασσας που βρίσκονται στην Κοινότητα,
πέραν της επετείου παράδοσης των εν λόγω πετρελαιοφόρων το 2015,τηρουµένων
πλήρως των όρων που καθορίζονται στην παράγραφο 8(b)"3.

Ως εκ τούτου, η κοινή θέση του Συµβουλίου αντικατοπτρίζει την έκβαση της
MEPC 46, και ιδίως το ψήφισµα MEPC.95(46) µε "τροποποιήσεις στον

κανονισµό 13Gτου Παραρτήµατος I της MARPOL 73/78και στο συµπλήρωµα του
πιστοποιητικού IOPP" και το ψήφισµα MEPC.94(46) µε τίτλο "Πρόγραµµα
αξιολόγησης της κατάστασης", τα οποία εγκρίθηκαν και τα δύο στις
27Απριλίου 2001. Η Επιτροπή δέχεται την κοινή θέση, αφού αντικατοπτρίζει

δεόντως το νέο διεθνές καθεστώς, όπως καθορίζεται στη MARPOL 73/78.

3.2. Ειδικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι έχουν εισαχθεί ορισµένες αλλαγές στις αιτιολογικές
σκέψεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν ορθά το νέο διεθνές πλαίσιο, εντός του οποίου

πρέπει να τεθεί τώρα ο παρών κανονισµός. Η αλλαγή της δοµής του άρθρου 4, και οι
σχετικοί ορισµοί (άρθρο 3), επίσης αντιστοιχούν καλύτερα στη διατύπωση του

αναθεωρηµένου κανονισµού 13 του Παραρτήµατος I της MARPOL, και καθιστούν
το κείµενο σαφέστερο.

3
Έκθεση της Επιτροπής προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατά την τεσσαρακοστή έκτη

σύνοδό της, MEPC 46/23,σελίδα 22,παράγραφος 2.62.
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Επιπλέον, το Συµβούλιο εισήγαγε περαιτέρω αλλαγές διατύπωσης, ώστε να
διασφαλισθεί η απολύτως άµεση εφαρµογή του κανονισµού. Για τον ίδιο σκοπό,
εξαλείφθηκε το άρθρο για την εφαρµογή (πρώην άρθρο 9). Η Επιτροπή αποδέχεται
τις αλλαγές αυτές, δεδοµένου κυρίως ότι αρχικά ο κανονισµός προβλεπόταν να είναι

άµεσα εφαρµόσιµος, και ότι η ουσία του πρώην άρθρου 9 διατηρείται µε την
εισαγωγή στο άρθρο των απαιτήσεων κοινοποίησης για τις εξαιρέσεις που

παραχωρούνται από τα κράτη µέλη (άρθρο 8). Αυτό, άλλωστε, ευθυγραµµίζεται µε
την απλοποίηση της νοµοθεσίας.

Η Επιτροπή δέχεται περαιτέρω το κατώτερο όριο µεγέθους των 5.000 tdwt
(άρθρο 2), αφού αυτό αντικατοπτρίζει τώρα τη διεθνή συµφωνία.

Το Συµβούλιο προτείνει επιπλέον να εξαιρεθούν ορισµένα ειδικά πλοία που δεν
χρησιµοποιούνται για εµπορικές υπηρεσίες, όπως τα πολεµικά πλοία και τα

βοηθητικά σκάφη (άρθρο 2). Η Επιτροπή συµφωνεί µε την τροποποίηση αυτή, αφού:

– αντιστοιχεί πλήρως στην εφαρµογή του άρθρου 3.3 της MARPOL και ότι,
εποµένως, ο νέος αναθεωρηµένος κανονισµός 13G του Παραρτήµατος I της
MARPOL δεν εφαρµόζεται στα εν λόγω πλοία σε διεθνές επίπεδο·

– ευθυγραµµίζεται πλήρως µε το προηγούµενο που έχει καθορισθεί από την
εγκριθείσα προσφάτως οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών
4.

Η Επιτροπή ιδίως θεωρεί ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι ο κανονισµός έχει ενισχυθεί

ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν και εκείνα τη δέσµευση να
τηρήσουν αυστηρά τον αναθεωρηµένο κανονισµό 13Gγια πλοία που φέρουν τη δική

τους σηµαία (άρθρα 4, 5, 7).

Η Επιτροπή επίσης θεωρεί ευπρόσδεκτο το ότι η αρχή της άρνησης εισόδου στους

κοινοτικούς λιµένες των πετρελαιοφόρων κατηγορίας 2 και 3 µετά το 2015 έχει
διατυπωθεί σαφώς σε ένα άρθρο του παρόντος κανονισµού (άρθρο 7).

Η Επιτροπή δέχεται την προσέγγιση του Συµβουλίου να καταστεί υποχρεωτική η
χρήση του προγράµµατος αξιολόγησης της κατάστασης (CAS), µέσω

συγκεκριµένων άρθρων (άρθρα 5, 6), και σηµειώνει τη σπουδαιότητα της ειδικής
µνείας της διαδικασίας τροποποίησης σε σχέση µε το CAS (άρθρο 11).

Η Επιτροπή συµφωνεί να υπάρχει δυνατότητα να προβλέπουν τα κράτη µέλη
παρέκκλιση από τον κανονισµό για πετρελαιοφόρα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή/και
χρειάζονται επισκευή, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι αυστηροί όροι και ότι
κοινοποιούνται δεόντως στην Επιτροπή τα µέτρα εφαρµογής (άρθρο 8).

4
ΕΕ L 332 της 28.12.2000σ. 81. Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

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

πλοίου και καταλοίπων φορτίου.



6

Οι διαδικασίες κοινοποίησης (άρθρο 9) ακολουθούν τις απαιτήσεις του
αναθεωρηµένου κανονισµού 13G του Παραρτήµατος I της MARPOL, και το

προηγούµενο που έχει καθορισθεί από πρότερη κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε την
κοινοποίηση της έγκρισης κοινοτικών µέτρων στον IMO5.

Η Επιτροπή, τέλος, συµφωνεί µε την αναβολή της κατάργησης του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 2978/94 του Συµβουλίου (άρθρο 12), µέχρι το τέλος του 2007, ώστε να

εξασφαλισθεί ότι παραµένουν ορισµένα οικονοµικά αντικίνητρα για τη λειτουργία
πετρελαιοφόρων µονού κύτους, τουλάχιστον µέχρι την τελική ηµεροµηνία που θα

επιτρέπεται σε πετρελαιοφόρα κατηγορίας 1 να καταπλέουν σε λιµένες και σταθµούς
ανοικτής θάλασσας που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των κρατών µελών. Η

Επιτροπή σηµειώνει, ωστόσο, ότι µπορεί να χρειασθεί να γίνουν τροποποιήσεις
ήσσονος σηµασίας στον προαναφερθέντα κανονισµό, µέσω της διαδικασίας

επιτροπής, εν όψει των τροποποιήσεων σε διεθνείς πράξεις, κυρίως στο
Παράρτηµα I της MARPOL 73/78. Η Επιτροπή αποδέχεται, επίσης, την αλλαγή

στον τίτλο του κανονισµού, ώστε να ενσωµατωθεί η κατάργηση του εν λόγω
κανονισµού.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή δέχεται την κοινή θέση, αφού ευθυγραµµίζεται εν γένει µε το

περιεχόµενο της αρχικής πρότασης της Επιτροπής και αντικατοπτρίζει τη διεθνή
συµφωνία, όπως εγκρίθηκε από τη MEPC 46του IMO στις 23-27Απριλίου 2001,η
οποία, σε παγκόσµιο επίπεδο, θα οδηγήσει στην επιτάχυνση της σταδιακής
κατάργησης των πετρελαιοφόρων µονού κύτους και, εποµένως, θα µειώσει τον

κίνδυνο τυχαίας ρύπανσης από πετρέλαιο εξαιτίας προσάραξης ή σύγκρουσης, όχι
µόνον στα ευρωπαϊκά ύδατα, αλλά παγκοσµίως.

5
ΕΕ L 034 της 9.2.1998σ.1.Οδηγία 97/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 1997για θέσπιση

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


