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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EK) αριθ.   /2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

(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,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

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

                                                
1 ΕΕ C 120 Ε της 24.04.2001, σ. 83.
2 ΕΕ C 221 της 07.08.2001, σ. 54.
3 ΕΕ C 357 της 14.12.2001, σ. 1.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

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

(1) Η Κοινότητα έχει υιοθετήσει µεγάλο αριθµό νοµοθετικών µέτρων για τη βελτίωση της

ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών.

Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, η εν λόγω νοµοθεσία πρέπει να εφαρµόζεται σωστά

και ενιαία σε όλη την Κοινότητα. Αυτό θα διασφαλίσει τον ανταγωνισµό επί ίσοις όροις, θα

µειώσει τη στρέβλωση του ανταγωνισµού που οφείλεται στα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που

απολαµβάνουν τα µη συµµορφούµενα πλοία και θα επιβραβεύσει τους σοβαρούς παράγοντες

της ναυτιλίας.

(2) Ορισµένα καθήκοντα που εκτελούνται επί του παρόντος σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, θα

µπορούσαν να ανατεθούν σε εξειδικευµένο όργανο εµπειρογνωµόνων. Πράγµατι, υπάρχει

ανάγκη τεχνικής και επιστηµονικής στήριξης και ενός µόνιµου υψηλού επιπέδου

εµπειρογνωµοσύνης για την ορθή εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στους τοµείς της

ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία, για την παρακολούθηση

της εφαρµογής της νοµοθεσίας και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των ισχυόντων

µέτρων. Συνεπώς, είναι αναγκαία η σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την

Ασφάλεια στη Θάλασσα («Οργανισµός»), στο πλαίσιο της υφιστάµενης θεσµικής

διάρθρωσης και της ισορροπίας δυνάµεων στην Κοινότητα.

(3) Γενικά, ο Οργανισµός θα πρέπει να αποτελεί το τεχνικό όργανο που θα παρέχει στην

Κοινότητα τα αναγκαία µέσα ώστε να δρα αποτελεσµατικά για τη βελτίωση των κανόνων

που αφορούν την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία. Ο

Οργανισµός θα πρέπει να συνδράµει την Επιτροπή στη διαρκή ενηµέρωση της κοινοτικής

νοµοθεσίας στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης από

πλοία και να παρέχει την αναγκαία στήριξη για τη διασφάλιση της συγκλίνουσας και

αποτελεσµατικής εφαρµογής της εν λόγω νοµοθεσίας σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας

επικουρώντας την Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται δυνάµει της

υφισταµένης και της µελλοντικής κοινοτικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα και

την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία.
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(4) Για την προσήκουσα επίτευξη των στόχων του, ο Οργανισµός πρέπει να εκτελεί έναν αριθµό

σηµαντικών άλλων καθηκόντων που στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα

και της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία στα ύδατα των κρατών µελών. Εν προκειµένω, ο

Οργανισµός θα πρέπει να συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη για να οργανωθούν οι κατάλληλες

δραστηριότητες κατάρτισης σε θέµατα συναφή µε τον έλεγχο του κράτους του λιµένα και του

κράτους της σηµαίας και για να παρασχεθεί τεχνική βοήθεια στην εφαρµογή της κοινοτικής

νοµοθεσίας. Θα πρέπει να διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της

Επιτροπής, όπως ορίζει η οδηγία 2002/   /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της ............... για τη θέσπιση κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της

κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης για τη θαλάσσια κυκλοφορία 1, ειδικότερα

αναπτύσσοντας και θέτοντας σε λειτουργία οποιοδήποτε σύστηµα πληροφοριών είναι

απαραίτητο για τους στόχους της οδηγίας, και στις δραστηριότητες που αφορούν τις έρευνες

σχετικά µε σοβαρά θαλάσσια ατυχήµατα. Θα πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή και τα κράτη

µέλη αντικειµενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιµες πληροφορίες και δεδοµένα για την ασφάλεια

στη θάλασσα και για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία ώστε να τα καταστήσει ικανά να

αναλάβουν τυχόν απαραίτητες πρωτοβουλίες ενίσχυσης των ήδη εφαρµοζοµένων µέτρων και

αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητάς τους. Θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των

υποψήφιων προς ένταξη κρατών την κοινοτική τεχνογνωσία σε θέµατα ασφάλειας στη

θάλασσα. Θα πρέπει να είναι ανοικτός στη συµµετοχή των κρατών αυτών και άλλων τρίτων

χωρών που έχουν συνάψει συµφωνίες µε την Κοινότητα βάσει των οποίων υιοθετούν και

εφαρµόζουν την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της

ρύπανσης από πλοία.

(5) Ο Οργανισµός θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καλύτερης συνεργασίας µεταξύ των

κρατών µελών και να αναπτύσσει και διαδίδει βέλτιστες πρακτικές στην Κοινότητα πράγµα

που θα συµβάλλει στη βελτίωση του συνολικού καθεστώτος ασφάλειας στη θάλασσα στην

Κοινότητα, καθώς και στη µείωση του κινδύνου θαλασσίων ατυχηµάτων, θαλάσσιας

ρύπανσης και απώλειας ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.

                                                
1 ΕΕ L
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(6) Για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισµό, οι

αξιωµατούχοι του ενδείκνυται να πραγµατοποιούν επισκέψεις στα κράτη µέλη, προκειµένου

να παρακολουθούν τη συνολική λειτουργία του κοινοτικού καθεστώτος ασφάλειας στη

θάλασσα και πρόληψης της ρύπανσης από πλοία. Οι επισκέψεις θα πρέπει να

πραγµατοποιούνται βάσει πολιτικής την οποία καθορίζει το διοικητικό συµβούλιο του

Οργανισµού και να διευκολύνονται από τις αρχές των κρατών µελών.

(7) Ο Οργανισµός θα πρέπει να εφαρµόζει τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία για την πρόσβαση

του κοινού στα έγγραφα και την προστασία των ατόµων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να παρέχει στο κοινό και σε κάθε ενδιαφερόµενο

αντικειµενικές, αξιόπιστες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά µε το έργο του.

(8) Όσον αφορά τη συµβατική ευθύνη του Οργανισµού, η οποία διέπεται από το δίκαιο που

εφαρµόζεται επί των συµβάσεων που συνάπτονται από τον Οργανισµό, αρµόδιο να λαµβάνει

αποφάσεις θα πρέπει να είναι το ∆ικαστήριο, δυνάµει ρήτρας διαιτησίας που περιέχεται στη

σύµβαση. Το ∆ικαστήριο θα πρέπει να είναι επίσης αρµόδιο για τις διαφορές που αφορούν

την αποζηµίωση για κάθε ζηµία που προκύπτει από την εξωσυµβατική ευθύνη του

Οργανισµού.

(9) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική λειτουργία του Οργανισµού, τα κράτη µέλη και η

Επιτροπή θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συµβούλιο, στο οποίο έχουν ανατεθεί

οι αναγκαίες εξουσίες για την κατάρτιση του προϋπολογισµού, την παρακολούθηση της

εκτέλεσής του, την έγκριση του κατάλληλου δηµοσιονοµικού κανονισµού, τη θέσπιση

διαφανών διαδικασιών λήψης αποφάσεων εκ µέρους του Οργανισµού, την έγκριση του

προγράµµατος εργασίας του, την εξέταση αιτηµάτων κρατών µελών για τεχνική βοήθεια, τον

καθορισµό πολιτικής για τις επισκέψεις στα κράτη µέλη καθώς και τον διορισµό του

εκτελεστικού διευθυντή. Λόγω του άκρως τεχνικού και επιστηµονικού χαρακτήρα της

αποστολής και των καθηκόντων του συγκεκριµένου Οργανισµού, σκόπιµο είναι το διοικητικό

του συµβούλιο να απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος και τέσσερις

αντιπροσώπους της Επιτροπής, που θα διαθέτουν υψηλό επίπεδο εµπειρογνωµοσύνης.
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Για να εξασφαλιστεί περαιτέρω το υψηλότερο δυνατό επίπεδο εµπειρογνωµοσύνης και πείρας

του διοικητικού συµβουλίου και προκειµένου οι πλέον ενδιαφερόµενοι κλάδοι να

συµµετέχουν εκ του σύνεγγυς στις εργασίες του Οργανισµού, η Επιτροπή θα πρέπει να

διορίζει ανεξάρτητους επαγγελµατίες των κλάδων αυτών ως µέλη του διοικητικού

συµβουλίου άνευ δικαιώµατος ψήφου, βάσει της προσωπικής τους αξίας και πείρας στον

τοµέα της θαλάσσιας ασφάλειας και της πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και όχι ως

αντιπροσώπους συγκεκριµένων επαγγελµατικών οργανώσεων.

(10) Η εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού προϋποθέτει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής διορίζεται

βάσει της αξίας του και των τεκµηριωµένων διοικητικών και διευθυντικών του ικανοτήτων

καθώς και της επάρκειας και της πείρας του όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια και την

πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, και ότι διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία και ευελιξία όσον

αφορά την οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του Οργανισµού. Για τον σκοπό αυτό, ο

εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να προετοιµάζει και να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα

σωστής υλοποίησης του προγράµµατος εργασίας του Οργανισµού, θα πρέπει να εκπονεί

ετησίως σχέδιο γενικής έκθεσης που υποβάλλεται στο διοικητικό συµβούλιο, θα πρέπει να

καταρτίζει καταστάσεις προβλέψεων εσόδων και δαπανών του Οργανισµού και να εκτελεί

τον προϋπολογισµό.

(11) Για την εξασφάλιση της πλήρους αυτονοµίας και ανεξαρτησίας του Οργανισµού, θεωρείται

αναγκαίο να του παραχωρηθεί ανεξάρτητος προϋπολογισµός, τα έσοδα του οποίου θα

προέρχονται κυρίως από συνεισφορά της Κοινότητας.
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(12) Κατά τα τελευταία χρόνια, µε τη δηµιουργία όλο και περισσότερων αποκεντρωµένων

οργανισµών, η αρµόδια επί του προϋπολογισµού αρχή επεδίωξε να βελτιώσει τη διαφάνεια

και τον έλεγχο της διαχείρισης των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων προς τους οργανισµούς

αυτούς, ιδίως σε ό,τι αφορά την εγγραφή των εισφορών στον προϋπολογισµό, το

δηµοσιονοµικό έλεγχο, την εξουσία περί χορήγησης απαλλαγής, τη συµµετοχή στο

συνταξιοδοτικό καθεστώς και την εσωτερική διαδικασία του προϋπολογισµού (κώδικας

συµπεριφοράς). Παροµοίως, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τις έρευνες

που πραγµατοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης

(OLAF) 1 θα πρέπει να εφαρµόζονται άνευ περιορισµών στον Οργανισµό, ο οποίος θα πρέπει

να προσχωρήσει στη ∆ιοργανική Συµφωνία της 25ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων σχετικά µε τις εσωτερικές έρευνες που πραγµατοποιεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Καταπολέµησης της Απάτης (OLAF) 2.

(13) Εντός πέντε ετών από της αναλήψεως καθηκόντων από τον Οργανισµό, το διοικητικό

συµβούλιο θα πρέπει να αναθέσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης ώστε

να εκτιµηθεί η επίδραση του παρόντος κανονισµού, του Οργανισµού και των εργασιακών του

µεθόδων στη θέσπιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και πρόληψης της ρύπανσης

από πλοία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.
2 ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 15.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 1

Στόχοι

1. Με τον παρόντα κανονισµό ιδρύεται Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη

Θάλασσα, που καλείται εφεξής «Οργανισµός», µε στόχο τη διασφάλιση υψηλού, οµοιόµορφου και

αποτελεσµατικού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία

στην Κοινότητα.

2. Ο Οργανισµός παρέχει στα κράτη µέλη και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και

επιστηµονική βοήθεια, καθώς και εµπειρογνωµοσύνη υψηλού επιπέδου, για να τους συνδράµει

στην ορθή εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στους τοµείς της ασφάλειας στη θάλασσα και της

πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία, του ελέγχου της εφαρµογής της νοµοθεσίας και της

αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των ισχυόντων µέτρων.

Άρθρο 2

Καθήκοντα

Προκειµένου να διασφαλιστεί η προσήκουσα υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο

άρθρο 1, ανατίθενται στον Οργανισµό τα κάτωθι καθήκοντα :

(α) παρέχει συνδροµή στην Επιτροπή, όπου απαιτείται, στις προπαρασκευαστικές εργασίες

ενηµέρωσης και κατάρτισης της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα της ασφάλειας στη

θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία, ειδικότερα σε συνάρτηση µε την

ανάπτυξη της διεθνούς νοµοθεσίας στον εν λόγω τοµέα. Τούτο περιλαµβάνει την ανάλυση

των ερευνητικών σχεδίων που πραγµατοποιούνται στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα

και της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία,
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β) παρέχει συνδροµή στην Επιτροπή στην αποτελεσµατική εφαρµογή της κοινοτικής

νοµοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία σε όλη

την Κοινότητα. Ειδικότερα, ο Οργανισµός :

(i) παρακολουθεί τη συνολική λειτουργία του κοινοτικού καθεστώτος ελέγχου από τη

χώρα του λιµένα, πράγµα που µπορεί να περιλαµβάνει επισκέψεις στα κράτη µέλη, και

προτείνει στην Επιτροπή πιθανές βελτιώσεις στον τοµέα αυτόν,

(ii) παρέχει στην Επιτροπή την αναγκαία τεχνική βοήθεια για συµµετοχή στις εργασίες των

τεχνικών οργανισµών του µνηµονίου συνεννόησης του Παρισιού για τον έλεγχο των

πλοίων από τη χώρα του λιµένα,

(iii) παρέχει συνδροµή στην Επιτροπή στην εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος της

ανατίθεται από την υφιστάµενη και τη µελλοντική κοινοτική νοµοθεσία για την

ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία, και ιδίως τη

νοµοθεσία που εφαρµόζεται στους νηογνώµονες, στην ασφάλεια των επιβατηγών

πλοίων, καθώς και στα πρότυπα ασφάλειας, εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και

εκτέλεσης φυλακών των ναυτικών.

(γ) συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη :

(i) για την οργάνωση, όταν υπάρχει ανάγκη, σχετικών δραστηριοτήτων κατάρτισης σε

τοµείς που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του κράτους του λιµένα και του κράτους της

σηµαίας,

(ii) για την ανάπτυξη τεχνικών λύσεων και την παροχή τεχνικής βοήθειας όσον αφορά την

εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας,
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(δ) διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής στον τοµέα που

καλύπτεται από την οδηγία 2002/xx/ΕΚ. Ειδικότερα :

(i) προάγει τη συνεργασία µεταξύ παράκτιων κρατών στις περιοχές ναυτιλίας τις

οποίες αφορούν οι τοµείς που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία,

(ii) εκπονεί και θέτει σε λειτουργία οιοδήποτε σύστηµα πληροφοριών απαιτείται για

την επίτευξη των στόχων της εν λόγω οδηγίας,

(ε) διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής στην ανάπτυξη

κοινής µεθοδολογίας, συνεκτιµώντας δεόντως τα διαφορετικά νοµικά συστήµατα στα κράτη

µέλη για την έρευνα θαλάσσιων ατυχηµάτων δυνάµει συµφωνηµένων διεθνών αρχών, στη

στήριξη των κρατών µελών για τη διερεύνηση σοβαρών θαλάσσιων ατυχηµάτων και στην

ανάλυση υφιστάµενων εκθέσεων για ατυχήµατα.
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(στ) Ο Οργανισµός παρέχει στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη αντικειµενικές, αξιόπιστες

και συγκρίσιµες πληροφορίες καθώς και δεδοµένα που αφορούν την ασφάλεια στη

θάλασσα και τη ρύπανση από πλοία ώστε να µπορέσουν να λάβουν τα αναγκαία µέτρα

για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης από τα

πλοία και να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα των ισχυόντων µέτρων. Στα

καθήκοντα αυτά περιλαµβάνονται η συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση τεχνικών

δεδοµένων στους τοµείς της ασφάλειας στη θάλασσα και της θαλάσσιας κυκλοφορίας,

καθώς και στον τοµέα της θαλάσσιας ρύπανσης, ακούσιας ή εκούσιας, η συστηµατική

αξιοποίηση των υπαρχουσών βάσεων δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένου του

αµφίδροµου εµπλουτισµού τους, και, όπου απαιτείται, η ανάπτυξη συµπληρωµατικών

βάσεων δεδοµένων. Βάσει των πληροφοριών που έχει συλλέξει, ο Οργανισµός

συνδράµει την Επιτροπή στη δηµοσίευση, σε εξαµηνιαία βάση, των πληροφοριών που

αφορούν πλοία στα οποία απαγορεύτηκε η είσοδος σε λιµένες της Κοινότητας

κατ� εφαρµογή της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 για την

επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιµένων ή

διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους µέλους, των διεθνών προτύπων για

την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και

εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιµένα). 1 Ο Οργανισµός

συνεπικουρεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη µέλη στη δράση τους µε στόχο τη

βελτίωση του εντοπισµού και της δίωξης των πλοίων που ευθύνονται για παράνοµες

απορρίψεις ρύπων.

(ε) κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων µε τα υποψήφια προς ένταξη κράτη, ο

Οργανισµός µπορεί να παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή της κοινοτικής

νοµοθεσίας στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης

από πλοία. Το έργο αυτό εκτελείται σε συντονισµό µε το υφιστάµενο πρόγραµµα

περιφερειακής συνεργασίας και περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, την οργάνωση των

κατάλληλων δράσεων κατάρτισης.

                                                
1 EE L 157 της 7.7.1995, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία

2001/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 19 της 22.1.2002,
σ. 17).
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Άρθρο 3

Επισκέψεις στα κράτη µέλη

1. Για την εκπλήρωση του έργου του, ο Οργανισµός δύναται να πραγµατοποιεί επισκέψεις στα

κράτη µέλη σύµφωνα µε την πολιτική που έχει καθοριστεί από το διοικητικό συµβούλιο. Οι εθνικές

αρχές των κρατών µελών διευκολύνουν την εργασία του προσωπικού του Οργανισµού.

2. Ο Οργανισµός ενηµερώνει το οικείο κράτος µέλος σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη επίσκεψη, την

ταυτότητα των εξουσιοδοτηµένων υπαλλήλων καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης της επίσκεψης.

Οι εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι του Οργανισµού πραγµατοποιούν τις επισκέψεις µε την

παρουσίαση απόφασης του Εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισµού, στην οποία προσδιορίζεται

το αντικείµενο και οι στόχοι της αποστολής τους.

3. Μετά το τέλος της επίσκεψης, ο Οργανισµός συντάσσει έκθεση και τη διαβιβάζει στην

Επιτροπή και το οικείο κράτος µέλος.

Άρθρο 4

∆ιαφάνεια και προστασία των πληροφοριών

1. Κατά την εξέταση αιτήσεων πρόσβασης σε έγγραφα που έχει στην κατοχή του, ο Οργανισµός

εφαρµόζει τις αρχές του κανονισµού (ΕΚ) 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 30ής Μαΐου 2001 σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής 1.

                                                
1 EE L 145 της 31.5.2001, σ. 43.
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2. Ο Οργανισµός µπορεί να προβαίνει εξ ιδίας πρωτοβουλίας σε ανακοινώσεις σε τοµείς

αρµοδιότητός του. Εξασφαλίζει ιδίως ότι το κοινό και κάθε ενδιαφερόµενος λαµβάνει γρήγορα

αντικειµενικές, αξιόπιστες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά µε το έργο του.

3. Οι αναγκαίοι εσωτερικοί κανόνες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 καθορίζονται

από το διοικητικό συµβούλιο.

4. Οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει του παρόντος κανονισµού από την Επιτροπή και τον

Οργανισµό υπόκεινται στον κανονισµό (ΕΚ) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά

στην επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και

οργανισµούς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 5

Νοµικό καθεστώς, περιφερειακά κέντρα

1. Ο Οργανισµός αποτελεί οργανισµό της Κοινότητας και διαθέτει νοµική προσωπικότητα.

                                                
1 ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.
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2. Σε κάθε κράτος µέλος, ο Οργανισµός απολαµβάνει της ευρύτερης νοµικής ικανότητας που

αναγνωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας. ∆ύναται ιδίως να αποκτά

ή να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου.

3. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, και µετά από συµφωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, το

διοικητικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη σύσταση των αναγκαίων περιφερειακών κέντρων

για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται µε την εποπτεία της ναυσιπλοΐας και της

θαλάσσιας κυκλοφορίας, όπως ορίζει η οδηγία 2002/xx/ΕΚ.

4. Ο Οργανισµός εκπροσωπείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του.

Άρθρο 6

Προσωπικό

1. Στο προσωπικό του Οργανισµού εφαρµόζεται ο κανονισµός υπηρεσιακής κατάστασης των

υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι διατάξεις εφαρµογής τους που έχουν θεσπιστεί κατόπιν κοινής

συµφωνίας από τα θεσµικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το διοικητικό συµβούλιο, σε

συµφωνία µε την Επιτροπή, θεσπίζει τους αναγκαίους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, ο Οργανισµός ασκεί έναντι του προσωπικού του, τις

αρµοδιότητες που ανατίθενται στην αρµόδια για τους διορισµούς αρχή από τον κανονισµό

υπηρεσιακής κατάστασης, καθώς και από το καθεστώς που εφαρµόζεται στο λοιπό προσωπικό.
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3. Το προσωπικό του Οργανισµού αποτελείται από υπαλλήλους τοποθετηµένους ή

αποσπασµένους σε προσωρινή βάση από την Επιτροπή ή τα κράτη µέλη και από άλλους

υπαλλήλους που προσλαµβάνονται από τον Οργανισµό ανάλογα µε τις ανάγκες για την εκτέλεση

των καθηκόντων του.

Άρθρο 7

Προνόµια και ασυλίες

Το πρωτόκολλο για τα προνόµια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφαρµόζεται στον

Οργανισµό καθώς και στο προσωπικό του.

Άρθρο 8

Ευθύνη

1. Η συµβατική ευθύνη του Οργανισµού διέπεται από το δίκαιο που εφαρµόζεται στη σχετική

σύµβαση.

2. Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να δικάζει δυνάµει ρήτρας διαιτησίας που περιέχεται σε

σύµβαση που συνήψε ο Οργανισµός.

3. Σε περίπτωση εξωσυµβατικής ευθύνης ο Οργανισµός υποχρεούται να αποκαθιστά, σύµφωνα

µε τις γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών µελών, τις ζηµίες που προξενούν οι

υπηρεσίες ή υπάλληλοι του Οργανισµού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.



15121/1/01 REV 1 GA/νµ 15
DG C IV   EL

4. Το ∆ικαστήριο είναι αρµόδιο να εκδικάζει διαφορές σχετικά µε την αποκατάσταση των

ζηµιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

5. Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων έναντι του Οργανισµού διέπεται από τις διατάξεις που

καθορίζονται στον κανονισµό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων ή στο καθεστώς που

εφαρµόζεται σ� αυτούς.

Άρθρο 9

Γλώσσες

1. Στον Οργανισµό εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού αριθ. 1 της 15ης Απριλίου 1958

περί καθορισµού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. 1

2. Οι µεταφραστικές εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισµού εκτελούνται

από το Κέντρο Μετάφρασης των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10

Σύσταση και αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου

1. Ιδρύεται διοικητικό συµβούλιο.

2. Το διοικητικό συµβούλιο :

(α) διορίζει τον εκτελεστικό διευθυντή, κατ� εφαρµογή του άρθρου 16,

                                                
1 ΕΕ C 17 της 6.10.1958, σ. 385/58. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη

Προσχώρησης του 1994.
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(β)  εγκρίνει, µέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, τη γενική έκθεση του Οργανισµού για το

προηγούµενο έτος και τη διαβιβάζει στα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το

Συµβούλιο και την Επιτροπή,

(γ) εξετάζει, στα πλαίσια της προετοιµασίας του προγράµµατος εργασιών, αιτήµατα των κρατών

µελών για τεχνική βοήθεια, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 σηµείο γ) ii),

(δ)  εγκρίνει, µέχρι την 31ή Οκτωβρίου κάθε έτους και αφού λάβει υπόψη τη γνώµη της

Επιτροπής, το πρόγραµµα εργασιών του Οργανισµού για το επόµενο έτος και το διαβιβάζει

στα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή.

Το εν λόγω πρόγραµµα εργασίας εγκρίνεται µε την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας

προϋπολογισµού της Κοινότητας. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δηλώσει, εντός 15 ηµερών

από την ηµεροµηνία έγκρισης του προγράµµατος εργασίας, ότι διαφωνεί µε το πρόγραµµα, το

διοικητικό συµβούλιο επανεξετάζει το πρόγραµµα, και ενδεχοµένως το εγκρίνει

τροποποιηµένο σε δεύτερη ανάγνωση είτε µε πλειοψηφία δύο τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων

των αντιπροσώπων της Επιτροπής, είτε µε οµοφωνία των αντιπροσώπων των κρατών µελών.

(ε) εγκρίνει τον τελικό προϋπολογισµό του Οργανισµού πριν από την έναρξη του οικονοµικού

έτους, προσαρµόζοντάς τον, όπου είναι αναγκαίο, σε συνάρτηση µε την κοινοτική

συνεισφορά και τα λοιπά έσοδα του Οργανισµού,

(στ) θεσπίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων εκ µέρους του εκτελεστικού διευθυντή,

(ζ) καθορίζει πολιτική για τις επισκέψεις που θα πραγµατοποιούνται δυνάµει του άρθρου 3,

(η) ασκεί τις αρµοδιότητές του όσον αφορά τον προϋπολογισµό του Οργανισµού, σύµφωνα µε τα

άρθρα 18, 19 και 21,
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(θ) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επί του εκτελεστικού διευθυντή και των προϊσταµένων µονάδας

που αναφέρονται στο άρθρο 15, παράγραφος 3

ι) θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό του.

Άρθρο 11

Σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος και από

τέσσερις αντιπροσώπους της Επιτροπής, καθώς και τέσσερις επαγγελµατίες των πλέον

ενδιαφεροµένων κλάδων, διορισµένους από την Επιτροπή, άνευ δικαιώµατος ψήφου.

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ορίζονται µε βάση το βαθµό της σχετικής εµπειρίας και

εµπειρογνωµοσύνης τους στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης

από πλοία.

2. Κάθε κράτος µέλος και η Επιτροπή διορίζουν τα αντίστοιχα µέλη του διοικητικού

συµβουλίου καθώς και τους αναπληρωτές που εκπροσωπούν τα τακτικά µέλη κατά την απουσία

τους.

3. Η διάρκεια της θητείας τους είναι πέντε χρόνια. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

4. Όταν χρειάζεται, η συµµετοχή αντιπροσώπων τρίτων χωρών και οι σχετικές λεπτοµέρειες

καθορίζονται σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που αναφέρονται στον άρθρο 17 παράγραφος 2.
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Άρθρο 12

Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο.

Ο αντιπρόεδρος αντικαθιστά αυτεπάγγελτα τον πρόεδρο, σε περίπτωση κωλύµατος.

2. Η διάρκεια της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου είναι τριετής και λήγει όταν

παύσουν να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Η θητεία τους δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

Άρθρο 13

Συνεδριάσεις

1. Το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται µετά από πρόσκληση του προέδρου του.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισµού συµµετέχει στις συσκέψεις.

3. Το διοικητικό συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση δύο φορές το χρόνο. Επίσης,

συνέρχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του προέδρου του ή εάν το ζητήσει η Επιτροπή ή το ένα τρίτο

των κρατών µελών.
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4. Κατόπιν προτάσεως του Προέδρου του, όταν γεννάται ζήτηµα απορρήτου ή σύγκρουσης

συµφέροντος, το διοικητικό συµβούλιο δύναται να αποφασίζει την εξέταση συγκεκριµένων

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης χωρίς την παρουσία των µελών που διορίζονται ως επαγγελµατίες

των πλέον ενδιαφερόµενων κλάδων. Ο εσωτερικός κανονισµός δύναται να ορίζει λεπτοµερείς

κανόνες για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

5. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται να προσκαλεί οποιοδήποτε άτοµο, του οποίου η γνώµη

ενδέχεται να έχει ενδιαφέρον, να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του ως παρατηρητής.

6. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορούν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του

εσωτερικού κανονισµού, να συνοδεύονται από συµβούλους ή εµπειρογνώµονες.

7. Η γραµµατεία του διοικητικού συµβουλίου εξασφαλίζεται από τον Οργανισµό.

Άρθρο 14

Ψηφοφορία

1. Το διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε πλειοψηφία δύο τρίτων όλων των

µελών µε δικαίωµα ψήφου.

2. Κάθε µέλος έχει µία ψήφο. Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν έχει δικαίωµα ψήφου.

Κατά την απουσία µέλους, το δικαίωµα ψήφου του δικαιούται να το ασκεί ο αναπληρωτής του.

3. Στον εσωτερικό κανονισµό καθορίζονται οι λεπτοµερέστερες ρυθµίσεις ψηφοφορίας, και

ιδίως οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα µέλος µπορεί να ενεργεί για λογαριασµό άλλου µέλους.
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Άρθρο 15

Αρµοδιότητες και εξουσίες του εκτελεστικού διευθυντή

1. Ο Οργανισµός διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή του ο οποίος χαίρει πλήρους

ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Με την επιφύλαξη των αντιστοίχων

αρµοδιοτήτων της Επιτροπής και του διοικητικού συµβουλίου, ο εκτελεστικός διευθυντής ούτε

ζητεί ούτε λαµβάνει οδηγίες από κυβερνήσεις ή από άλλους φορείς.

2. Ο εκτελεστικός διευθυντής έχει τις κάτωθι αρµοδιότητες και εξουσίες :

(α) Καταρτίζει το πρόγραµµα εργασίας, το οποίο υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο, κατόπιν

διαβούλευσης µε την Επιτροπή. Λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την εκτέλεσή του. Απαντά

σε κάθε αίτηση παροχής βοήθειας εκ µέρους της Επιτροπής ή κράτους µέλους σύµφωνα µε το

άρθρο 10, παράγραφος 2 σηµείο γ).

(β) Αποφασίζει τη διενέργεια των επισκέψεων που αναφέρονται στο άρθρο 3, κατόπιν

διαβούλευσης µε την Επιτροπή και ακολουθώντας τη πολιτική που καθορίζει το διοικητικό

συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 2 σηµείο στ).

(γ) Λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης εσωτερικών διοικητικών

εντολών και της δηµοσίευσης ανακοινώσεων, για να εξασφαλίσει τη λειτουργία του

Οργανισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
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(δ) Οργανώνει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα παρακολούθησης προκειµένου να είναι δυνατή η

σύγκριση των επιτευγµάτων του οργανισµού µε τους επιχειρησιακούς του στόχους. Σε αυτή

τη βάση, ο εκτελεστικός διευθυντής εκπονεί ετησίως σχέδιο γενικής έκθεσης, το οποίο

υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο. Θεσπίζει διαδικασίες τακτικής αξιολόγησης, οι οποίες

πληρούν αγνωρισµένα επαγγελµατικά πρότυπα.

(ε) Ασκεί έναντι του προσωπικού τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6,

παράγραφος 2.

(στ) Καταρτίζει την κατάσταση των προβλεποµένων εσόδων και εξόδων του Οργανισµού,

σύµφωνα µε το άρθρο 18, και εκτελεί τον προϋπολογισµό σύµφωνα µε το άρθρο 19.

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να επικουρείται από έναν ή περισσότερους

προϊσταµένους µονάδας. Εάν ο εκτελεστικός διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται, τον αντικαθιστά

ένας από τους προϊσταµένους µονάδας.

Άρθρο 16

∆ιορισµός εκτελεστικού διευθυντού

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισµού διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο µε βάση

την αξία του και τις τεκµηριωµένες διοικητικές και διευθυντικές του ικανότητες, καθώς και την

επάρκεια και πείρα του στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης

από πλοία. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων όλων των

µελών του µε δικαίωµα ψήφου. Η Επιτροπή δύναται να προτείνει έναν ή περισσότερους

υποψηφίους.
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Το διοικητικό συµβούλιο έχει δικαίωµα παύσης του εκτελεστικού διευθυντή, σύµφωνα µε την ίδια

διαδικασία.

2. Η θητεία του εκτελεστικού διευθυντή είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

Άρθρο 17

Συµµετοχή τρίτων χωρών

1. Ο Οργανισµός είναι ανοικτός στη συµµετοχή τρίτων χωρών, οι οποίες έχουν συνάψει

συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, βάσει των οποίων έχουν εγκρίνει και εφαρµόζουν την

κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης από

τα πλοία.

2. Βάσει των σχετικών διατάξεων των εν λόγω συµφωνιών, θα θεσπιστούν ρυθµίσεις, οι οποίες,

µεταξύ άλλων, θα διευκρινίζουν τη φύση και την έκταση των λεπτοµερών κανόνων για τη

συµµετοχή των εν λόγω χωρών στις εργασίες του Οργανισµού, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων

σχετικά µε τις οικονοµικές συνεισφορές και το προσωπικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 18

Προϋπολογισµός

1. Τα έσοδα του Οργανισµού προέρχονται από :

α) εισφορά της Κοινότητας,

β) πιθανές εισφορές τρίτων χωρών που συµµετέχουν στις εργασίες του Οργανισµού σύµφωνα µε

τις διατάξεις του άρθρου 17,

γ) τα τέλη για εκδόσεις, δραστηριότητες κατάρτισης και/ή κάθε άλλη υπηρεσία που παρέχει ο

Οργανισµός.

2. Οι δαπάνες του Οργανισµού καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες,

καθώς και τις δαπάνες υποδοµής και λειτουργίας.

3. Ο εκτελεστικός διευθυντής καταρτίζει κατάσταση προβλεποµένων εσόδων και εξόδων του

Οργανισµού για το επόµενο οικονοµικό έτος συνοδευόµενη από οργανόγραµµα, την οποία

διαβιβάζει στο διοικητικό συµβούλιο.

4. Τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να ισοσκελίζονται.



15121/1/01 REV 1 GA/νµ 24
DG C IV   EL

5. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει, το αργότερο µέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, το

σχέδιο του προϋπολογισµού, µαζί µε το προκαταρκτικό πρόγραµµα εργασιών, και τα διαβιβάζει

στην Επιτροπή και στις τρίτες χώρες που συµµετέχουν στις εργασίες του Οργανισµού σύµφωνα µε

το άρθρο 17.

Με βάση αυτό το σχέδιο προϋπολογισµού, η Επιτροπή καθορίζει τις σχετικές προβλέψεις στο

προσχέδιο του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποβάλλει στο

Συµβούλιο δυνάµει του άρθρου 272 της Συνθήκης. Πρέπει να τηρούνται τα περιθώρια των

εγκεκριµένων δηµοσιονοµικών προοπτικών της Κοινότητας για τα επόµενα έτη.

6. Μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διοικητικό

συµβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισµό και το τελικό πρόγραµµα εργασιών του Οργανισµού,

προσαρµόζοντάς τα εν ανάγκη στην κοινοτική εισφορά. Τα διαβιβάζει αµελλητί στην Επιτροπή,

στην αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή και στις τρίτες χώρες που συµµετέχουν στις εργασίες

του Οργανισµού.

Άρθρο 19

Εκτέλεση και έλεγχος του προϋπολογισµού

1. Ο εκτελεστικός διευθυντής εκτελεί τον προϋπολογισµό του Οργανισµού.

2. Ο δηµοσιονοµικός ελεγκτής της Επιτροπής διενεργεί τον έλεγχο της ανάληψης υποχρέωσης

και της πληρωµής όλων των δαπανών, καθώς και τον έλεγχο της ύπαρξης και της είσπραξης όλων

των εσόδων του Οργανισµού.
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3. Το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στην

Επιτροπή, στο διοικητικό συµβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο αναλυτικούς λογαριασµούς όλων

των εσόδων και δαπανών του προηγούµενου οικονοµικού έτους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει αυτούς τους λογαριασµούς σύµφωνα µε το άρθρο 248 της

Συνθήκης και δηµοσιεύει ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Οργανισµού.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µετά από σύσταση του διοικητικού συµβουλίου, απαλλάσσει

τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισµού για την εκτέλεση του προϋπολογισµού.

Άρθρο 20

Καταπολέµηση της απάτης

1. Για την καταπολέµηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνοµων πράξεων,

εφαρµόζονται έναντι του οργανισµού χωρίς κανένα περιορισµό οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 1073/1999.

2. Ο Οργανισµός προσχωρεί στη ∆ιοργανική Συµφωνία της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά µε τις

εσωτερικές έρευνες που πραγµατοποιούνται από την OLAF και θεσπίζει αµελλητί τις σχετικές

διατάξεις, οι οποίες ισχύουν για όλο το προσωπικό του.

3. Οι αποφάσεις σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, καθώς και οι συµβάσεις και τα µέσα εφαρµογής

που απορρέουν από αυτές, προβλέπουν ρητά ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF µπορούν να

διεξαγάγουν, εφόσον είναι αναγκαίο, επιτόπιους ελέγχους µεταξύ των αποδεκτών των πόρων του

Οργανισµού και των υπαλλήλων που είναι αρµόδιοι για τη διανοµή τους.
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Άρθρο 21

∆ηµοσιονοµικές διατάξεις

Αφού λάβει την έγκριση της Επιτροπής και τη γνώµη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το διοικητικό

συµβούλιο θεσπίζει τον δηµοσιονοµικό κανονισµό του Οργανισµού. Ο δηµοσιονοµικός κανονισµός

καθορίζει µεταξύ άλλων την διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισµού του

Οργανισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 142 του δηµοσιονοµικού κανονισµού της 21ης ∆εκεµβρίου

1977 που εφαρµόζεται στο γενικό προϋπολογισµό την Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV :

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Αξιολόγηση

1. Εντός πέντε ετών από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισµού, το διοικητικό συµβούλιο

αναθέτει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης της εφαρµογής του κανονισµού. Η

Επιτροπή παρέχει στον Οργανισµό κάθε πληροφορία που αυτή κρίνει κατάλληλη για την εν λόγω

αξιολόγηση.

2. Η αξιολόγηση θα εκτιµήσει τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισµού, του Οργανισµού και

των µεθόδων εργασίας του στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στη θάλασσα και

πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία. Το διοικητικό συµβούλιο εκδίδει ειδικούς όρους αναφοράς

σε συνεργασία µε την Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.

                                                
1 ΕΕ L 356 της 31.12.1977, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον

Κανονισµό (ΕΚ, ΕΚΑΧ Ευρατόµ) αριθ. 762/2001 (EE L 111, της 20.4.2001, σ. 1).
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3. Το διοικητικό συµβούλιο, βάσει των πορισµάτων της αξιολόγησης, εκδίδει συστάσεις προς

την Επιτροπή για την τροποποίηση του παρόντος κανονισµού, του Οργανισµού και των µεθόδων

εργασίας του. Τόσο τα πορίσµατα της αξιολόγησης, όσο και οι συστάσεις, διαβιβάζονται από την

Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο και δηµοσιεύονται.

Άρθρο 23

Έναρξη των δραστηριοτήτων του οργανισµού

Ο Οργανισµός θα αρχίσει να λειτουργεί εντός δώδεκα µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος

κανονισµού.

Άρθρο 24

Έναρξη ισχύος

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

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

µέλος.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 ΣΕΚ), το Συµβούλιο κατέληξε, στις 7

∆εκεµβρίου 2001, σε πολιτική συµφωνία όσον αφορά την πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την

Ασφάλεια στη Θάλασσα, µε βάση την πρόταση της Επιτροπής1 και τα αποτελέσµατα της πρώτης

ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Ιουνίου 20012. Μετά την αναθεώρηση του

κειµένου από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του στις

7 Μαρτίου 2002.

Ο κανονισµός που προτείνεται από την Επιτροπή συµπεριλαµβάνεται στη δεύτερη
δέσµη µέτρων που υποβλήθηκαν µετά το ατύχηµα του Erika. Στόχος του κανονισµού
είναι η ίδρυση ειδικευµένου οργανισµού για την ασφάλεια στη θάλασσα που θα παρέχει
στα κράτη µέλη και την Επιτροπή την αναγκαία εµπειρογνωµοσύνη και τεχνική και
επιστηµονική βοήθεια προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρµογή της κοινοτικής
νοµοθεσίας στους τοµείς της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης
από πλοία.

Για να καθορίσει τη θέση του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις γνώµες της Οικονοµικής και

Κοινωνικής Επιτροπής3 και της Επιτροπής των Περιφερειών4.

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε τη γενική ιδέα της ίδρυσης ειδικευµένου οργανισµού που θα συνδράµει

τα κράτη µέλη και την Επιτροπή στην εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στους τοµείς της

ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης της ρύπανσης από πλοία. Στηρίζοντας την ορθή

λειτουργία της κοινοτικής νοµοθεσίας σ� αυτόν τον τοµέα, παρακολουθώντας την εφαρµογή της

και αξιολογώντας την αποτελεσµατικότητα των λαµβανόµενων µέτρων, ο Οργανισµός θα συµβάλει

τα µέγιστα στο στόχο της εξασφάλισης υψηλών και οµοιόµορφων προτύπων ασφάλειας στη

θάλασσα και πρόληψης της ρύπανσης σε ολόκληρη την Κοινότητα.

                                                
1 ΕΕ C 120 Ε, 24.4.2001, σ. 83.
2 9787/01 CODEC 581 MAR 39 ENV 322. ∆εν έχει δηµοσιευτεί ακόµη στην Επίσηµη

Εφηµερίδα. Σηµειωτέον ότι µετά την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου η Επιτροπή
τροποποίησε την πρότασή της : 15411/01 MAR 124 CODEC 1376, COM (2001) 676 final.
∆εν έχει δηµοσιευτεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

3 ΕΕ C 221,   7.  8.2001, σ. 64.
4 ΕΕ C 357, 14.12.2001, σ.   1.
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Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισµός θα εργάζεται µε την Επιτροπή και µε τα κράτη µέλη και

θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ τους. Όσον αφορά την Επιτροπή, ο Οργανισµός θα  τη

συνδράµει στις προπαρασκευαστικές εργασίες ενηµέρωσης της κοινοτικής νοµοθεσίας και

ανάπτυξης της µελλοντικής νοµοθεσίας στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της πρόληψης

της ρύπανσης από πλοία, καθώς και στην αποτελεσµατική εφαρµογή των ισχυόντων κανόνων.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε τα κράτη µέλη, ο Οργανισµός θα επικεντρώνεται στην

οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης και στην παροχή τεχνικής βοήθειας όσον αφορά την

εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας.

Ο Οργανισµός θα διαδραµατίζει επίσης ένα σηµαντικό ρόλο διευκόλυνσης της συνεργασίας µεταξύ

των κρατών µελών και της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση της κίνησης των

πλοίων και την ανταλλαγή πληροφοριών και την έρευνα θαλάσσιων ατυχηµάτων. Ο Οργανισµός θα

παρέχει τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη µέλη πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε την

ασφάλεια στη θάλασσα. Τέλος, θα πρέπει να διευκολυνθεί η προσχώρηση τρίτων χωρών που έχουν

υιοθετήσει τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και της

πρόληψης της ρύπανσης από πλοία, προκειµένου να καταστεί δυνατή η παροχή τεχνικής βοήθειας

για την εφαρµογή της νοµοθεσίας.

Το Συµβούλιο προσέδωσε µεγάλη σηµασία στην άµεση συµµετοχή των κρατών µελών

στη διοίκηση του Οργανισµού και στην εξασφάλιση της υποστήριξής του προς τα κράτη µέλη

κατ� εφαρµογήν της κοινοτικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα. Ταυτόχρονα,

δεδοµένου του άκρως τεχνικού και επιστηµονικού χαρακτήρα του Οργανισµού, είναι σηµαντικό

να εξασφαλιστεί η αυτονοµία και η ανεξαρτησία του. Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω

παρατηρήσεις, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής, ιδίως

όσον αφορά τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού και την παροχή τεχνικής

βοήθειας στα κράτη µέλη.
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III. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί, σε γενικές γραµµές, την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση και δέχεται εν όλω ή κατ� ουσίαν τις περισσότερες από τις

παρατηρήσεις του. Μπορούν να τονιστούν, για παράδειγµα, τα εξής :

□ η πρόληψη της ρύπανσης από πλοία λαµβάνεται συστηµατικά ως ένας εκ των γενικών

στόχων του Οργανισµού, παράλληλα µε την προαγωγή της ασφάλειας στη θάλασσα (διάφορα

άρθρα),

□ αντικατοπτρίζοντας το µέληµα του Κοινοβουλίου να διεξάγονται οι επισκέψεις στα κράτη

µέλη κατόπιν συνεννοήσεως µε αυτά, η κοινή θέση προτείνει να πραγµατοποιούνται αυτές οι

επισκέψεις σύµφωνα µε την πολιτική που έχει καθοριστεί από το διοικητικό συµβούλιο. Οι

εκθέσεις που θα συντάσσονται µετά από κάθε επίσκεψη θα αποστέλλονται και στα

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Ωστόσο, το Συµβούλιο αποφάσισε να ακολουθήσει την Επιτροπή

όσον αφορά τις απροειδοποίητες επισκέψεις (άρθρο 3),

□ η έγκριση του προγράµµατος εργασιών δεν απαιτεί την προηγούµενη αποδοχή του από την

Επιτροπή, αν και η γνώµη της θα λαµβάνεται υπόψη (άρθρο 10),

□ προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη, και όχι µόνον η Επιτροπή, έχουν τη δυνατότητα να ζητούν

τεχνική υποστήριξη από τον Οργανισµό. Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να απαντά σ�

αυτά τα αιτήµατα, ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους και την προετοιµασία του

προγράµµατος εργασιών (άρθρα 10 και 15),

□ οι αρµοδιότητες του διοικητικού Συµβουλίου σε σχέση µε τον διορισµό και την παύση του

εκτελεστικού διευθυντή διευρύνονται, ενώ απαλείφεται η απαίτηση για σχετική πρόταση της

Επιτροπής (άρθρο 16),

□ προστίθεται διάταξη σχετικά µε την καταπολέµηση της απάτης (άρθρο 20),
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□ η σηµασία της ορθής αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του οργανισµού. Προβλέπεται

εποµένως ότι αυτή η αξιολόγηση θα διεξάγεται από εξωτερικό φορέα, ότι η Επιτροπή θα

παρέχει κάθε πληροφορία που απαιτείται για την αξιολόγηση και ότι η αξιολόγηση θα

διεξάγεται κατόπιν διαβούλευσης µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη. Εξάλλου, επειδή θα

απαιτηθεί χρόνος µέχρις ότου ο Οργανισµός καταστεί απολύτως λειτουργικός, το Συµβούλιο

προτίµησε να διατηρήσει την πενταετή προθεσµία που προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής

για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης (άρθρο 22).

Τέλος, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις στο κείµενο της οδηγίας σύµφωνα µε τις

βασικές αρχές που εκτίθενται στο Μέρος ΙΙ του παρόντος εγγράφου. Αυτές οι τροποποιήσεις

αφορούν κυρίως τα εξής σηµεία :

□ Περιγραφή των καθηκόντων του Οργανισµού (άρθρο 2). Το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες

τροποποιήσεις προκειµένου να βελτιωθεί και να γίνει σαφέστερη η περιγραφή των

καθηκόντων που θα πρέπει να εκτελεί ο Οργανισµός έναντι της Επιτροπής, των κρατών

µελών και των τρίτων χωρών.

□ Σύνθεση του διοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 11). Το Συµβούλιο τροποποίησε την αρχική

πρόταση της Επιτροπής για να δοθεί σε κάθε κράτος µέλος ένας αντιπρόσωπος στο

διοικητικό συµβούλιο. Επίσης, σύµφωνα µε την εισήγηση του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο

ενσωµάτωσε µια αναφορά στη σχετική εµπειρία και εµπειρογνωµοσύνη των µελών του

διοικητικού συµβουλίου στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα.

Μολονότι διατηρείται η άποψη ότι η παρουσία αντιπροσώπων των πλέον ενδιαφερόµενων

επαγγελµατικών κλάδων θα διευκολύνει την περαιτέρω εξασφάλιση του µέγιστου επιπέδου

εµπειρογνωµοσύνης και εµπειρίας του διοικητικού συµβουλίου, το Συµβούλιο θέλησε να

τονίσει το ανεξάρτητο καθεστώς αυτών των επαγγελµατιών και να τους δώσει

συµβουλευτικό ρόλο.

□ ∆ιαφάνεια (άρθρο 4). Το Συµβούλιο τροποποίησε ουσιαστικά και διεύρυνε τις διατάξεις της

πρότασης σχετικά µε τη διάδοση των πληροφοριών, προκειµένου να υπογραµµίσει µια γενική

πολιτική διαφάνειας και προστασίας των πληροφοριών. Οι διατάξεις της τροποποιηµένης

πρότασης παραπέµπουν τώρα στην πλέον πρόσφατη κοινοτική νοµοθεσία σ� αυτόν τον

τοµέα.

___________________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο στις 7/3/2002 ενόψει της έκδοσης του κανονισµού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού για
την ασφάλεια στη θάλασσα [2000/0327(COD)],

Σχετικά µε το άρθρο 17:

«Όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 17 και αποσκοπώντας στην διασφάλιση οµοιόµορφου και
υψηλού επιπέδου ασφαλείας στην θάλασσα, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι τρίτες
χώρες θα κληθούν να συνεργαστούν µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την ασφάλεια στη θάλασσα.
Η συνεργασία αυτή θα δώσει στις τρίτες χώρες την ευκαιρία να συµµετέχουν στις εργασίες του
Οργανισµού ή σε σχετικές µε τον Οργανισµό εργασίες, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία.
Συνεπώς, το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν να εντείνουν τις επαφές τους µε τις τρίτες
χώρες, ώστε να συµφωνήσουν σε εύθετο χρόνο τους όρους για τη σύνδεσή τους.»

Σχετικά µε το άρθρο 11:

«Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να επανεξετάσει στο µέλλον τη σύνθεση του
διοικητικού συµβουλίου του Οργανισµού, ανάλογα µε την κτηθείσα πείρα και την
αποτελεσµατικότητα που θα έχει επιδείξει κατά τη λειτουργία του.»

Σχετικά µε την έδρα του Οργανισµού :

«Η Επιτροπή πιστεύει ότι το ζήτηµα της έδρας του Οργανισµού αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της
αρχικής της πρότασης. Συνεπώς, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να υποβάλει, τη κατάλληλη στιγµή,
σχετική πρόταση.»





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 08.03.2002
SEC(2002) 270 τελικό

2000/0327 (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 τη σύσταση Ευρωπαϊκού

Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα
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2000/0327 (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 τη σύσταση Ευρωπαϊκού

Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο:
8 ∆εκεµβρίου 2000 (έγγραφο COM(2000)802 τελικό - 2000/0327 (COD))

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 30 Μαίου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής Περιφερειών: 13 Ιουνίου 2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:
14 Ιουνίου 2001

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 13.12.2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της Κοινής Θέσης: [5.3.2002]

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μετά από τη πρώτη δέσµη ERIKA µε προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στη
θαλάσσια µεταφορά πετρελαίου, η Επιτροπή υπέβαλε δεύτερη δέσµη ERIKA, η οποία
περιλαµβάνει τρεις νοµοθετικές προτάσεις µε στόχο την µακροχρόνια βελτίωση της
προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα καθώς και του θαλάσσιου περιβάλλοντος
στην Ευρώπη.

Μία από τις νοµοθετικές προτάσεις του δεύτερου πακέτου ERIKA αφορά την σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Ο νέος αυτός οργανισµός θα
παρέχει στα κράτη µέλη και την Επιτροπή την αναγκαία τεχνική και επιστηµονική στήριξη
και εµπειρογνωµοσύνη για την αποτελεσµατική εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στον
τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, θα
παρακολουθεί την εφαρµογή της νοµοθεσίας και θα αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των
ισχυόντων µέτρων.

Τα κύρια καθήκοντα του Οργανισµού θα είναι τα εξής:

– Τεχνική στήριξη της Επιτροπής για την παρακολούθηση της ισχύουσας νοµοθεσίας
και την προπαρασκευή νέας κοινοτικής νοµοθεσίας

– Αποστολές επιθεώρησης στα κράτη µέλη για να διαπιστώνονται οι συνθήκες υπό τις
οποίες διενεργούνται οι έλεγχοι από το κράτος του λιµένα
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– Τεχνική βοήθεια στα κράτη µέλη για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας

– Οργάνωση κατάλληλων δράσεων κατάρτισης για τους εθνικούς επιθεωρητές

– Συγκέντρωση πληροφοριών και διαχείριση των βάσεων δεδοµένων για την ασφάλεια
στη θάλασσα που θα καταστήσουν δυνατή την κατάρτιση «µαύρης λίστας» των
πλοίων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

– Αποστολές για την επιτήρηση της ναυσιπλοίας και τη διαχείριση των πληροφοριών
σχετικά µε τη θαλάσσια κυκλοφορία.

– Αποστολές για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των νηογνώµων.

– Συµµετοχή ή συντονισµός δραστηριοτήτων σχετικών µε την έρευνα θαλάσσιων
ατυχηµάτων.

– Βοήθεια προς τις υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες για την εφαρµογή του
κοινοτικού κεκτηµένου.

Ο Οργανισµός θα διοικείται από Εκτελεστικό ∆ιευθυντή, υπό την εποπτεία ενός ∆ιοικητικού
Συµβουλίου. Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού θα χρηµατοδοτείται κυρίως από εισφορά
της Κοινότητας.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1.         Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την Κοινή Θέση

Το Συµβούλιο, οµόφωνα, επέφερε σηµαντικό πλήθος τροποποιήσεων στην αρχική πρόταση
της Επιτροπής. Ωστόσο, πολλές από αυτές έχουν κυρίως ως σκοπό την αποσαφήνιση του
κειµένου. Οι στόχοι της αρχικής πρότασης της Επιτροπής έχουν, στο µεγαλύτερο µέρος τους,
διατηρηθεί ακέραιοι ή ακόµη έχουν ενισχυθεί. Η Κοινή Θέση λαµβάνει επίσης υπόψη τις
απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

3.2.         Αντιµετώπιση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά την ολοµέλεια της 14ης Ιουνίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, µε την
επιφύλαξη τροποποιήσεων, την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Τη νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία υποστήριξαν επίσης η
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιφερειών.

a) Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση
και την Κοινή Θέση

Η Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, και το Συµβούλιο στην Κοινή του Θέση
έκαναν δεκτές τις παρακάτω τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
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� Την προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης αναφορικά µε τη διαφάνεια και τον έλεγχο του
κοινοτικού προϋπολογισµού που διατίθεται στον Οργανισµό (Τροπολογία 1 του ΕΚ,
περιλαµβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 121).

� Τη δυνατότητα του Οργανισµού να ενεργεί, σε ό,τι αφορά την βοήθεια προς τις υποψήφιες
για προσχώρηση χώρες, χωρίς ρητό αίτηµα της Επιτροπής (Τροπολογία 4 του ΕΚ που
περιελήφθη στο άρθρο 2 στοιχείο ζ). Ενώ το άρθρο 2 αναδιατυπώθηκε στην Κοινή Θέση,
η διάταξη του άρθρου 2 στοιχείο ζ) έχει ακριβώς  το ίδιο περιεχόµενο µε την τροπολογία 4
του ΕΚ.

� Την υποχρέωση του Οργανισµού να διαβιβάζει τα πορίσµατα των επισκέψεων στα κράτη
µέλη όχι µόνον στην Επιτροπή αλλά και στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος (τροπολογία 7
του ΕΚ,  παρουσιάζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3).

� Την υποχρέωση διορισµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βάσει του βαθµού
εµπειρίας και εµπειρογνωµοσύνης που διαθέτουν στους τοµείς µε τους οποίους ασχολείται
ο Οργανισµός (τροπολογία 22, παρουσιάζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1).

� Τον διορισµό/παύση του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπου η
Επιτροπή δύναται να προτείνει έναν ή περισσότερους  υποψηφίους (τροπολογία 14 του
ΕΚ, παρουσιάζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1).

� Ειδικό άρθρο αναφορικά µε την καταπολέµηση της απάτης (τροπολογία 16, παρουσιάζεται
ως άρθρο 20).

β) Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που ενσωµατώθηκαν εν µέρει στην τροποποιηµένη
πρόταση και στην Κοινή Θέση

� Η διάταξη που αφορά την σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, στο
οποίο το Κοινοβούλιο αποφάσισε να µην εκπροσωπείται (τροπολογία 9 του ΕΚ, η οποία
ελήφθη υπόψη στο τροποποιηµένο άρθρο 11). Λαµβάνοντας υπόψη την παραπάνω αλλαγή
και τον αυξηµένο ρόλο που θα διαδραµατίσει ο Οργανισµός σε σχέση µε τα κράτη µέλη,
το άρθρο 11 τροποποιήθηκε προκειµένου να προβλέπει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα
απαρτίζεται από: 1 εκπρόσωπο από κάθε κράτος µέλος, 4 αντιπροσώπους της Επιτροπής
και 4 αντιπροσώπους επαγγελµατικών κλάδων διορισµένους από την Επιτροπή. Επιπλέον,
στην Κοινή Θέση, προκειµένου να αποκλεισθούν οι περιπτώσεις σύγκρουσης
συµφερόντων, προβλέπεται ότι οι αντιπρόσωποι των επαγγελµατικών κλάδων δεν
επιτρέπεται να εκπροσωπούν συγκεκριµένους οργανισµούς και ότι δεν θα έχουν δικαίωµα
ψήφου. Η Επιτροπή ενέκρινε την σύνθεση που παρουσιάζεται στην Κοινή Θέση, έκανε
όµως ειδική δήλωση επί του θέµατος, προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου (η
δήλωση βρίσκεται στο παράρτηµα 1).

� Οι περισσότερες από τις διατάξεις που αφορούν τον προϋπολογισµό του Οργανισµού
(τροπολογία 15 του ΕΚ, όπως συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 18)

� Οι διατάξεις που αφορούν την διεξαγωγή αξιολόγησης του Οργανισµού, εντός πέντε ετών
από την έναρξη λειτουργίας του. Όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο, η αξιολόγηση θα είναι
εξωτερική, θα διεξάγεται σε διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και τα πορίσµατά της

                                                
1 Η αρίθµηση βασίζεται στο κείµενο της Κοινής Θέσης, το οποίο διαφέρει από τις αντίστοιχες διατάξεις

στην αρχική πρόταση της Επιτροπής.
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θα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροπολογία 17 του ΕΚ, όπως
συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 22).

γ) Τροπολογίες του Κοινοβουλίου οι οποίες δεν περιλήφθηκαν στην τροποποιηµένη
πρόταση, ενσωµατώθηκαν όµως εν όλω ή εν µέρει στην Κοινή Θέση.

Στις παρακάτω τρεις περιπτώσεις το Συµβούλιο έκανε οµόφωνα δεκτές τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου οι οποίες δεν συµπεριλήφθησαν στην τροποποιηµένη πρόταση:

� Ρόλος της Επιτροπής κατά την έγκριση του προγράµµατος εργασιών του Οργανισµού από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σχεδόν σε συµφωνία µε το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο
συµφώνησε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα ενεργεί «λαµβάνοντας υπόψη την γνώµη της
Επιτροπής» (τροπολογία 8 του ΕΚ, όπως συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 10 παράγραφος 2
στοιχείο δ).

� Υποχρέωση του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή να απαντά στις αιτήσεις συνδροµής που
διατυπώνει κράτος µέλος (τροπολογία 11 του ΕΚ όπως συµπεριλήφθη στο άρθρο 15
παράγραφος 2 στοιχείο α).

� ∆ιαδικασία προετοιµασίας του προγράµµατος εργασιών. Το Συµβούλιο καθόρισε ότι ο
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής θα υποβάλλει το πρόγραµµα εργασιών στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή. Η τροποποίηση αυτή στο άρθρο 15
παράγραφος 2 στοιχείο α) προσεγγίζει το πνεύµα της τροπολογίας 12 του Κοινοβουλίου,
µε την οποία απαλείφετο η υποχρέωση προηγούµενης έγκρισης του προγράµµατος
εργασιών από την Επιτροπή.

δ) Τροπολογίες του Κοινοβουλίου που περιλήφθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση
αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση.

Η Επιτροπή συµπεριέλαβε στην τροποποιηµένη της πρόταση αρκετές τροπολογίες του
Κοινοβουλίου, τις οποίες όµως δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο. Οι τροπολογίες αυτές
αναφέρονται στα εξής:

� Την επωνυµία του Οργανισµού. Το Κοινοβούλιο πρότεινε η επωνυµία του Οργανισµού να
περικλείει αναφορά της αποστολής του σχετικά µε την πρόληψη της ρύπανσης από τα
πλοία (τροπολογία 2 του ΕΚ) πρόταση που συµπεριλήφθηκε στην τροποποιηµένη πρόταση
της Επιτροπής. Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε αυτήν την πρόταση, συµφώνησε, ωστόσο, να
περιληφθεί σαφής αναφορά της εν λόγω αποστολής στο άρθρο 1, όπου εκτίθενται οι
στόχοι του Οργανισµού, καθώς και σε όλες τις άλλες σχετικές διατάξεις, τόσο στα άρθρα
όσο και στις αιτιολογικές σκέψεις. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή
δύναται να κάνει δεκτό το κείµενο της Κοινής Θέσης.

� Tη θητεία του Προέδρου και του αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την
οποία το Κοινοβούλιο είχε προτείνει πενταετή διάρκεια (τροπολογία 10 του ΕΚ), καθώς
και την υποχρέωση να συνέρχεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατόπιν αίτησης του
Κοινοβουλίου ή έξι µελών του (τροπολογία 23 του ΕΚ). Και στις δύο περιπτώσεις, το
Συµβούλιο προτίµησε το κείµενο της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή
δύναται να κάνει δεκτή την Κοινή Θέση του Συµβουλίου σχετικά µε τις παραπάνω
διατάξεις.
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3.3.         Νέες διατάξεις που προσέθεσε το Συµβούλιο και η θέση της Επιτροπής σχετικά µε
αυτές

Το Συµβούλιο προσέθεσε τις παρακάτω τροπολογίες, επί των οποίων είναι δυνατόν να
συµφωνήσει η Επιτροπή. Οι αλλαγές που εισήγαγε το Συµβούλιο, και ιδίως η διαγραφή ενός
άρθρου, είχαν ως αποτέλεσµα να αλλάξει η αρίθµηση των τελευταίων άρθρων του
Κανονισµού:

Το άρθρο που αναφερόταν στα καθήκοντα του οργανισµού (άρθρο 2) βελτιώθηκε ούτως
ώστε να παρουσιάζονται µε σαφήνεια τα καθήκοντα του Οργανισµού, σε επτά τµήµατα: α-β)
παροχή βοήθειας στην Επιτροπή, γ) συνεργασία µε τα κράτη µέλη, δ-ε) διευκόλυνση της
συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής, στ) επεξεργασία και διαχείριση
των σχετικών βάσεων δεδοµένων για την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της
ρύπανσης, ζ) παροχή βοήθειας στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Η παρουσίαση αυτή
δεν  αλλάζει την ουσία της πρότασης της Επιτροπής αλλά την ενισχύει, µε ειδική αναφορά,
στο στοιχείο (α), στην παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή για την επεξεργασία νέας
κοινοτικής νοµοθεσίας, και την παροχή τεχνικής στήριξης στα κράτη µέλη για την εφαρµογή
της κοινοτικής νοµοθεσίας, στο στοιχείο (γ). Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή
δύναται να στηρίξει το αναδιατυπωµένο κείµενο του άρθρου 2, όπως αυτό παρουσιάζεται
στην Κοινή Θέση.

Στο άρθρο 3 (επισκέψεις στα κράτη µέλη) το Συµβούλιο διέγραψε από το κείµενο την
αναφορά στα ειδικά καθήκοντα των υπαλλήλων του Οργανισµού κατά την επίσκεψή τους σε
κράτη µέλη και προσέθεσε στην παράγραφο 1 ότι οι επισκέψεις αυτές θα πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε την πολιτική που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Πρέπει να σηµειωθεί
ότι αυτή η συγκεκριµένη διάταξη προσεγγίζει το πνεύµα µιας από τις τροπολογίες του
Κοινοβουλίου (τροπολογία 25), σύµφωνα µε την οποία οι επισκέψεις αυτές θα πρέπει να
αποφασίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Επιτροπή δύναται να δεχθεί  αυτές τις
τροποποιήσεις οι οποίες δεν µεταβάλλουν την ουσία του άρθρου 3.

Ο τίτλος του άρθρου 4 µετατράπηκε σε «∆ιαφάνεια και προστασία των πληροφοριών» και
αναφέρεται πλέον στους νέους κανονισµούς ΕΚ/1049/2001 και ΕΚ/45/2001, οι οποίοι
σχετίζονται µε τη διαφάνεια και την προστασία των πληροφοριών που αφορούν φυσικά
πρόσωπα.

Στο άρθρο 5 (νοµικό καθεστώς, περιφερειακά κέντρα) το Συµβούλιο έχει απαλείψει την
αναφορά στην απόφαση σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασης του Οργανισµού, αλλαγή για την
οποία η Επιτροπή έκανε ειδική δήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου
(παρουσιάζεται στο Παράρτηµα 1).

 Το άρθρο 6 (προσωπικό) περιλαµβάνει στην παράγραφο 3 ειδική αναφορά στους
αποσπασµένους στον Οργανισµό υπαλλήλους από τα κράτη µέλη.

Το άρθρο 9 (γλώσσες) τροποποιήθηκε και το Συµβούλιο όρισε ότι στον Οργανισµό θα
εφαρµόζεται το επίσηµο γλωσσικό καθεστώτος της Κοινότητας (Κανονισµός 1/58/ΕΚ).

Σε ό,τι αφορά τις αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 10, το
Συµβούλιο συµπεριέλαβε αριθµό τροποποιήσεων, οι σηµαντικότερες από τις οποίες είναι: η
προσθήκη διάταξης σύµφωνα µε την οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει τις αιτήσεις
συνδροµής που διατυπώνει ένα κράτος µέλος (παράγραφος 2 στοιχείο γ) και η θέσπιση
ειδικής διαδικασίας για την έγκριση του προγράµµατος εργασιών του Οργανισµού σε
περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής µε το εν λόγω πρόγραµµα (παράγραφος 2 στοιχείο δ).
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Όσον αφορά τις διαδικασίες των συνεδριάσεων (άρθρο 13), το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι το
∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίζει την εξέταση συγκεκριµένων θεµάτων χωρίς
την παρουσία των τεσσάρων αντιπροσώπων των επαγγελµατικών κλάδων, όταν γεννάται
ζήτηµα απορρήτου ή σύγκρουσης συµφερόντων (παράγραφος 4).

Το περιεχόµενο του άρθρο 14 (ψηφοφορία) αποσαφηνίσθηκε και βελτιώθηκε, και
επισηµαίνει ότι ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής δεν θα έχει δικαίωµα ψήφου στις συνεδριάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Όπως ορίζεται από το άρθρο 16, για το διορισµό/παύση του Εκτελεστικού ∆ιευθυντή
προβλέπεται ότι η απόφαση λαµβάνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πλειοψηφία
τεσσάρων πέµπτων όλων των µελών του µε δικαίωµα ψήφου.

Το άρθρο 17 (έλεγχος της νοµιµότητας) διεγράφη από το Συµβούλιο για λόγους διαφάνειας,
µε την αιτιολογία ότι ο Οργανισµός δεν θα λάβει οποιεσδήποτε δεσµευτικές νοµικές
αποφάσεις που θα θίγουν τρίτα µέρη. Σε κάθε περίπτωση που τρίτα µέρη θιγούν από
διοικητικές αποφάσεις του Οργανισµού, θα έχουν την δυνατότητα να αµφισβητήσουν τις εν
λόγω αποφάσεις ενώπιον του αρµοδίων κοινοτικών οργάνων.

Ενώ το περιεχόµενο των διατάξεων που αναφέρονται στην πιθανή συµµετοχή τρίτων χωρών
στον Οργανισµό (νέο άρθρο 17) δεν έχει τροποποιηθεί, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
προέβησαν σε σχετική κοινή δήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου
(Παράρτηµα 1).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το κείµενο της Κοινής Θέσης, το οποίο εγκρίθηκε οµόφωνα από το
Συµβούλιο, είναι δεκτό καθώς σέβεται τις βασικές αρχές της αρχικής πρότασης. Ενισχύει την
διαφάνεια της λειτουργίας του Οργανισµού και συµβάλλει στη µεγαλύτερη συµµετοχή των
κρατών µελών στον Οργανισµό, πράγµα που συνάδει µε τον στόχο του Οργανισµού. Όπως
κατέστη σαφές στο σηµείο 3, εισήχθη σηµαντικός αριθµός τροποποιήσεων µε βάση τις
τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 11 (∆ιοικητικό Συµβούλιο)

«Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να επανεξετάσει µελλοντικά την σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, υπό το φως της αποκτηθείσας εµπειρίας
και της αποδεδειγµένης αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του Οργανισµού».

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 5 (τόπος εγκατάστασης)

« Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τόπος εγκατάστασης αποτελεί ένα από τα θεµελιώδη
στοιχεία της αρχικής της πρότασης. Συνεπώς, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να
υποβάλει, την κατάλληλη στιγµή, πρόταση σχετικά µε τον τόπο εγκατάστασης του
Οργανισµού.»

Κοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 17
(συµµετοχή τρίτων χωρών)

«Για την εφαρµογή του άρθρου 17 και προκειµένου να εξασφαλισθεί υψηλό και
οµοιόµορφο επίπεδο ασφαλείας, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι
τρίτες χώρες θα κληθούν να συνεργαστούν µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα. Η συνεργασία θα παρέχει τη δυνατότητα στις τρίτες χώρες
να συµµετέχουν στο έργο του Οργανισµού και στις εργασίες σχετικά µε τον
Οργανισµό, τηρουµένου του κοινοτικού δικαίου. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο και η
Επιτροπή συµφωνούν να εντείνουν τις επαφές µε τις τρίτες χώρες, προκειµένου να
συµφωνήσουν εν ευθέτω χρόνω για τις προϋποθέσεις της σύµπραξής τους.»


