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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

που τροποποιεί τις οδηγίες

για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

(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 που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 365 Ε, 19.12.2000, σ. 280.
2 ΕΕ C 139, 11.5.2001, σ. 21.
3 ΕΕ C 253, 12.9.2001, σ. 1.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2001 (ΕΕ C 276, 1.10.2001,

σ. 44), Κοινή θέση του Συµβουλίου της                   (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                    (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Οι οδηγίες που ισχύουν στον τοµέα της ασφάλειας στη ναυτιλία παραπέµπουν στην επιτροπή

που έχει συσταθεί από την οδηγία 93/75/EΟΚ 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 1,

και, σε ορισµένες περιπτώσεις, στην επιτροπή ad hoc που έχει συσταθεί δυνάµει της σχετικής

οδηγίας. Οι επιτροπές αυτές διέπονται από τους κανόνες της απόφασης 87/373/EΟΚ του

Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1987, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών

αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 2.

(2) Η απόφαση 87/373/EΟΚ αντικαταστάθηκε από την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου,

της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών

αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή 3. Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή

των εν ισχύι οδηγιών περί ασφαλείας στη ναυτιλία θα πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ.

(3) Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

..... για την Επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία

(COSS) 4, συγκεντρώνει τα καθήκοντα των επιτροπών που έχουν θεσπισθεί από την

κοινοτική νοµοθεσία στο πεδίο της ασφάλειας στη ναυτιλία, πρόληψης της ρύπανσης από τα

πλοία και προστασίας των όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία.

                                                
1 ΕΕ L 247, 5.10.1993, σ. 19. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 98/74/EΚ

(ΕΕ L 276, 13.10.1998, σ. 7).
2 ΕΕ L 197, 18.7.1987, σ. 33.
3 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
4 Βλ. σ.      της παρούσας ΕΕ.
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(4) Θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν οι οδηγίες 93/75 ΕΟΚ, 94/57/ΕΚ 1, 95/21/ΕΚ 2,

96/98/ΕΚ 3, 97/70/ΕΚ 4 98/18/ΕΚ 5, 98/41/ΕΚ 6, 1999/35/ΕΚ 7 του Συµβουλίου και

2000/59/ΕΚ 8, 2001/25/ΕΚ 9 και 2001/96/ΕΚ 10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου που ισχύουν στον τοµέα της ασφάλειας στη ναυτιλία για να αντικατασταθούν οι

υφιστάµενες επιτροπές από την COSS.

(5) Θα πρέπει επίσης να τροποποιηθούν οι οδηγίες αυτές έτσι ώστε να εφαρµόζονται έναντι

αυτών οι διαδικασίες τροποποίησης που θεσπίζει ο κανονισµός (EΚ) αριθ. �/2002, καθώς

και οι σχετικές διατάξεις του κανονισµού αυτού που έχουν ως αντικείµενο να διευκολυνθεί η

προσαρµογή τους στις τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που µνηµονεύονται στην

κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της ασφάλειας στη ναυτιλία,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει

την ασφάλεια στη ναυτιλία, την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και τους όρους διαβίωσης και

εργασίας στα πλοία :

                                                
1 ΕΕ L 319, 12.12.1994 s. 20. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 19, 22.1.2002, σ. 9).
2 ΕΕ L 157, 7.7.1995, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/106/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 19, 22.1.2002, σ. 17).
3 ΕΕ L 46, 17.2.1997, σ. 25. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/53/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 204, 28.7.2001, σ. 1).
4 ΕΕ L 34, 9.2.1998, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 1999/19/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ 83, 27.3.1999, σ. 48).
5 ΕΕ L 144, 15.5.1998, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/25/ΕΚ

της Επιτροπής.
6 ΕΕ L 188, 2.7.1998, σ. 35.
7 ΕΕ L 138, 1.6.1999, σ. 1.
8 ΕΕ L 332, 28.12.2000, σ. 81.
9 ΕΕ L 136, 18.5.2001, σ. 17.
10 ΕΕ L 13, 16.1.2002, σ. 9.
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(α) µε την προσθήκη µνείας της COSS,

(β) µε την επίσπευση της επικαιροποίησης και της διευκόλυνσης της τροποποίησής της

νοµοθεσίας αυτής βάσει των εξελίξεων στο πλαίσιο των διεθνών νοµοθετηµάτων που

ισχύουν στον τοµέα ασφαλείας στη ναυτιλία, πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία και των

όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.    /2002.

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 93/75/EΟΚ

Η οδηγία 93/75/EΟΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 2, σηµεία ε), στ), ζ) η) και θ) τροποποιούνται ως εξής :

«(ε) «MARPOL 73/78» : διεθνής σύµβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία,

όπως τροποποιήθηκε µε το πρωτόκολλο του 1978, στην ενηµερωµένη έκδοσή τους,

(στ) «Κώδικας IMDG» : ο διεθνής θαλάσσιος κώδικας για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα, στην

ενηµερωµένη έκδοση,

(ζ) «Κώδικας IBC» : ο διεθνής κώδικας του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισµού (ΙΜΟ) ο

σχετικός µε τη ναυπήγηση και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν χύδην

επικίνδυνες χηµικές ουσίες, στην ενηµερωµένη έκδοση,

(η) «Κώδικας IGC» : ο διεθνής κώδικας του ΙΜΟ ο σχετικός µε τη ναυπήγηση και τον

εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν χύδην υγροποιηµένα αέρια, στην ενηµερωµένη

έκδοση,
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(θ) «Κώδικας INF» : ο κώδικας του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισµού ΙΜΟ για την

ασφαλή µεταφορά, σε δοχεία, επί πλοίων, ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων,

πλουτωνίου και εντόνως ραδιενεργών αποβλήτων, στην ενηµερωµένη έκδοση,»,

2) Στο άρθρο 11 προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 µπορούν να

αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας κατ� εφαρµογή του άρθρου 5

του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

.......... για την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία

(COSS) (*).

_________________

(*) ΕΕ L ............... »,

3) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 12

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ. �./2002 .

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

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

ορίζεται σε δύο µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

_______________

(*) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23»
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Άρθρο 3

Τροποποίηση της οδηγίας 94/57/EΚ

Η οδηγία 94/57/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 2, σηµείο δ), η φράση «που ισχύουν στις 19 ∆εκεµβρίου 2001»

αντικαθίσταται ως εξής : «στην ενηµερωµένη έκδοση».

2) Το άρθρο 7 σηµείο 1 αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ.    /2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της .......... για την

Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (*).

__________________

(*) ΕΕ L .................... »,

3) Στο άρθρο 8, παράγραφος 2, προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ)

και στο άρθρο 6 µπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας

κατ� εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002».

Άρθρο 4

Τροποποίηση της οδηγίας 95/21/EΚ

Η οδηγία 95/21/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής :
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(α) στο σηµείο 1) η φράση «που ισχύουν στις 19 ∆εκεµβρίου 2001» αντικαθίσταται ως

εξής : «στην ενηµερωµένη έκδοση»,

(β) στο σηµείο 2) η φράση «όπως έχει στις 19 ∆εκεµβρίου 2001» αντικαθίσταται ως εξής :

«στην ενηµερωµένη έκδοση».

2) Το κείµενο του άρθρου 18 σηµείο 1 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της                 για την

επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία COSS (*).

_______________

(*) ΕΕ L .................. »,

3) Το άρθρο 19 τροποποιείται ως εξής :

(α) το σηµείο γ) αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«(γ) προκειµένου να ενηµερωθεί στο άρθρο 2 παρ. 1) ο κατάλογος των διεθνών

συµβάσεων που είναι συναφείς προς τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.»,

(β) προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2

µπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας κατ�

εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002».
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Άρθρο 5

Τροποποίηση της οδηγίας 96/98/EΚ

Η οδηγία 96/98/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) στο άρθρο 2, τα σηµεία γ), δ) και ιδ), η φράση «όπως ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2001»

αντικαθίσταται ως εξής : «στην ενηµερωµένη έκδοση»,

2) το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία µπορεί να τροποποιηθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 2

προκειµένου :

− να υλοποιηθούν τυχόν τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων, προς επίτευξη των

στόχων της,

− να ενηµερώνεται το Παράρτηµα Α, τόσο µε την προσθήκη νέου εξοπλισµού όσο και µε

τη µεταφορά εξοπλισµού από το Παράρτηµα Α.2 στο Παράρτηµα Α.1, και

αντιστρόφως,

− να προστεθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης των ενοτήτων Β + Γ και της ενότητας Η

για τον εξοπλισµό που απαριθµείται στο Παράρτηµα Α.1, και µέσω τροποποίησης των

στηλών για τις ενότητες σχετικά µε την αξιολόγηση της πιστότητας,

− να συµπεριληφθούν και άλλοι οργανισµοί τυποποίησης στον ορισµό των «προτύπων

δοκιµής» του άρθρου 2.
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Οι συµβάσεις και τα πρότυπα δοκιµών που αναφέρονται στα σηµεία γ), δ) και ιδ) του

άρθρου 2 νοούνται µε την επιφύλαξη των µέτρων που ενδεχοµένως λαµβάνονται κατ�

εφαρµογή του άρθρου 5 του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου για την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης

από τα πλοία (COSS) (*).

____________________

(*) ΕΕ L ............ »,

3) Το κείµενο του άρθρου 18 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ. �/2002.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

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

ορίζεται σε δύο µήνες.

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

______________

(*) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23»
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Άρθρο 6

Τροποποίηση της οδηγίας 97/70/EΚ

Η οδηγία 97/70/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 8 προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Οι τροποποιήσεις του διεθνούς νοµοθετήµατος του άρθρου 2 παρ. 4 µπορούν να εξαιρεθούν

από την παρούσα οδηγία βάσει του άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.    /2002 του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την Επιτροπή ασφαλείας στην ναυτιλία

και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)(*).

__________________

(*) EE L ........... »,

2) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 9

Επιτροπή

1. «Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ.    /2002.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7, της απόφασης 1999/468/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

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

ορίζεται σε δύο µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

_____________________
(*)  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23»
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Άρθρο 7

Τροποποίηση της οδηγίας 98/18/EΚ

Η οδηγία 98/18/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 2, σηµεία α), β), γ), δ) και στ), τροποποιούνται ως εξής :

(α) «διεθνείς συµβάσεις» : η διεθνής σύµβαση του 1974 περί ασφαλείας της ανθρώπινης

ζωής εν θαλάσση («σύµβαση SOLAS του 1974») και η διεθνής σύµβαση του 1966 περί

γραµµών φορτώσεως πλοίων, καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις τους,

στην ενηµερωµένη έκδοση,

(β) «κώδικας ευστάθειας σε άθικτη κατάσταση» : ο «διεθνής κώδικας για την ευστάθεια σε

άθικτη κατάσταση όλων των τύπων πλοίων που καλύπτονται από τις ρυθµίσεις του

ΙΜΟ», ο οποίος περιέχεται στο ψήφισµα αριθ. Α. 749 (18) της ολοµέλειας του ΙΜΟ της

4ης Νοεµβρίου 1993, στην ενηµερωµένη έκδοση,

(γ) «κώδικας ταχύπλοων σκαφών» : ο διεθνής κώδικας ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών, ο

οποίος περιέχεται στο ψήφισµα αριθ. MSC 36(63) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας

του ΙΜΟ της 20ής Μαΐου 1994, στην ενηµερωµένη έκδοση,

(δ) «GMDSS» : το παγκόσµιο ναυτιλιακό σύστηµα για την παροχή βοήθειας και την

ασφάλεια, που ορίζεται στο κεφάλαιο IV της σύµβασης SOLAS του 1974, στην

ενηµερωµένη έκδοση,
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(στ) «επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος» : ταχύπλοο σκάφος που ορίζεται στον κανονισµό Χ/1

της σύµβασης SOLAS του 1974, στην ενηµερωµένη έκδοση, το οποίο µεταφέρει

περισσοτέρους από δώδεκα επιβάτες. ∆εν θεωρούνται ως επιβατηγά ταχύπλοα σκάφη

τα επιβατηγά τα οποία εκτελούν εσωτερικά θαλάσσια δροµολόγια κλάσεως Β, Γ, ή ∆

όταν :

− το εκτόπισµά τους που αντιστοιχεί µε τη σχεδιασθείσα ισαλογραµµή είναι

µικρότερο των 500 m3 και

− η ανώτατη ταχύτητά τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.4.30 του κώδικα

HSC, είναι µικρότερη των 20 κόµβων.

2) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, σηµεία β) και γ), παράγραφος 2, σηµείο α) στοιχείο i) και

παράγραφος 3, σηµείο α), η φράση «όπως τροποποιείται την ηµεροµηνία εκδόσεως της

παρούσας οδηγίας» τροποποιείται ως εξής : «στην ενηµερωµένη έκδοση».

3) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής :

«Άρθρο 8

Προσαρµογές

Ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 9, παρ. 2

(α) (i) οι ορισµοί του άρθρου 2, στοιχεία α), β), γ), δ) και κ) και

(ii) οι διατάξεις για τις διαδικασίες και κατευθυντήριες γραµµές για τις επιθεωρήσεις

που αναφέρονται στο άρθρο 10,
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(iii) οι διατάξεις σχετικά µε τη σύµβαση SOLAS και το ∆ιεθνή Κώδικα Ασφάλειας

Ταχύπλοων Σκαφών, στις οποίες περιλαµβάνονται οι µεταγενέστερες

τροποποιήσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 3, στο άρθρο 6 παρ. 4, στο

άρθρο 10 παρ. 3 και στο άρθρο 11 παρ. 3, και

(iv) οι ειδικές αναφορές στις «∆ιεθνείς Συµβάσεις» και τις αποφάσεις του ∆ιεθνούς

Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) που αναφέρονται στα άρθρα 2 σηµεία στ), ια)

και ιε), 3 παρ. 2 σηµείο α), 6 παρ. 1 σηµεία β) και γ) και 6 παρ. 2 σηµείο β) και 11

παρ. 3.

µπορούν να προσαρµόζονται προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις,

ιδίως στα πλαίσια του ΙΜΟ,

(β) Τα παραρτήµατα είναι δυνατόν να τροποποιούνται έτσι ώστε :

(i) να εφαρµόζονται, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι τροποποιήσεις που

επέρχονται στις διεθνείς συµβάσεις,

(ii) να βελτιώνονται οι τεχνικές τους προδιαγραφές µε βάση την αποκτώµενη πείρα.

Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 µπορούν να

αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας κατ� εφαρµογή του άρθρου 5

του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

για την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία

(COSS) (*).

_____________

(*) ΕΕ L ............ »,
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4) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 9

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ. �/2002.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή (*) τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

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

ορίζεται σε δύο µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

_____________________
(*) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23»

Άρθρο 8

Τροποποίηση της οδηγίας 98/41/EΚ

Η οδηγία 98/41/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) στο άρθρο 2, τρίτη περίπτωση, η φράση «όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της

παρούσας οδηγίας» αντικαθίσταται από τη φράση «στην ενηµερωµένη έκδοση»,
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2) Στο άρθρο 12 προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 µπορούν να

αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας κατ� εφαρµογή του άρθρου 5

του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (*).

_________________

(*) ΕΕ L .............. »,

3) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 13

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ. �/2002.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή (*), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

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

ορίζεται σε δύο µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

______________________
(*) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23»
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Άρθρο 9

Τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/EΚ

Η οδηγία 1999/35/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 2 τα σηµεία β), δ), ε) και ιε) αντικαθίστανται ως εξής :

«(β) ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος», το ταχύπλοο σκάφος όπως αυτό ορίζεται στον

κανονισµό Χ/1 του κεφαλαίου της σύµβασης SOLAS του 1974 στην ενηµερωµένη

έκδοση, το οποίο µεταφέρει πάνω από δώδεκα άτοµα, (........)

(δ) «σύµβαση SOLAS του 1974», η διεθνής σύµβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης

ζωής εν θαλάσση, καθώς και τα πρωτόκολλα και οι τροποποιήσεις της στην

ενηµερωµένη έκδοση,

(ε) «κώδικας ταχύπλοων σκαφών», ο «διεθνής κώδικας ασφαλείας ταχύπλοων σκαφών»

που περιέχεται στο ψήφισµα MSC 36(63) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του

ΙΜΟ, της 20ής Μαΐου 1994, στην ενηµερωµένη έκδοση, (��..)

(ιε) «εταιρεία», µια εταιρεία που εκµεταλλεύεται ένα ή περισσότερα οχηµαταγωγά ro-ro,

για την οποία έχει εκδοθεί έγγραφο συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 5

παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συµβουλίου, της

8ης ∆εκεµβρίου 1995, για τη διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηµαταγωγών

πλοίων, roll-on/roll-off (ro-ro) ή µία εταιρεία που εκµεταλλεύεται ταχύπλοα επιβατηγά

σκάφη, για την οποία έχει εκδοθεί έγγραφο συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον κανονισµό

ΙΧ/4 της σύµβασης SOLAS του 1974 στην ενηµερωµένη έκδοση,»,
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2) Το κείµενο του άρθρου 16 αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«Άρθρο 16

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφάλεια στη

ναυτιλία, και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (*).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα

άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή (**), τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

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

ορίζεται σε δύο µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

_________________
(*) ΕΕ L ....

(**) ΕΕ L 184, 7.7.1999, σ. 23»

3) Στο άρθρο 17 προστίθεται το εξής εδάφιο :

«Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 µπορούν να

αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας κατ� εφαρµογή του άρθρου 5

του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002».

4) Το Παράρτηµα Ι τροποποιείται ως εξής :

Στο σηµείο 7, η φράση «απόφαση MSC � (70) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας»

αντικαθίσταται από τη φράση «απόφαση Α.893(21) της Συνέλευσης του ∆ιεθνούς

Ναυτιλιακού Οργανισµού».
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Άρθρο 10

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ

Η οδηγία 2000/59/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο σηµείο β) του άρθρου 2, η φράση και «όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της

παρούσας οδηγίας» αντικαθίσταται ως εξής : «στην ενηµερωµένη έκδοση»,

2) το άρθρο 14 σηµείο 1) αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (EΚ)

αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφάλεια στη

ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (*).

________________

(*) ΕΕ L .................... »,

3) Στο άρθρο 15 προστίθεται η εξής παράγραφος :

«Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 µπορούν να

αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας κατ� εφαρµογή του άρθρου 5

του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002».
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Άρθρο 11

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/25/EΚ

Η οδηγία 2001/25/EΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 1 τα σηµεία 16, 17, 18, 21, 22, 23 και 24 αντικαθίστανται ως εξής :

16. «δεξαµενόπλοιο χηµικών» : το πλοίο που έχει κατασκευαστεί ή µετασκευαστεί και

χρησιµοποιείται για τη χύδην µεταφορά οποιουδήποτε υγρού προϊόντος αναφεροµένου στο

κεφάλαιο 17 του διεθνούς κώδικα πλοίων χύδην µεταφοράς χηµικών ουσιών, στην

ενηµερωµένη έκδοση,

17. «δεξαµενόπλοιο υγραεριοφόρο» : το πλοίο που έχει κατασκευαστεί ή µετασκευαστεί

και χρησιµοποιείται για τη χύδην µεταφορά οποιουδήποτε υγροποιηµένου αερίου ή άλλου

προϊόντος αναφεροµένου στο κεφάλαιο 19 του διεθνούς κώδικα αεριοφόρων πλοίων, στην

ενηµερωµένη έκδοση,

18. «κανονισµοί ραδιοεπικοινωνιών» : οι αναθεωρηµένοι κανονισµοί ραδιοεπικοινωνιών

που έχουν εκδοθεί από την παγκόσµια διοικητική διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών για τις

κινητές υπηρεσίες, στην ενηµερωµένη έκδοση, (��.)

21. «σύµβαση STCW» : η διεθνής σύµβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης

πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως εφαρµόζεται για τα εν λόγω

θέµατα, λαµβανοµένων υπόψη των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου VII και του

κανονισµού I/15 της σύµβασης και συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των

εφαρµοστέων διατάξεων του κώδικα STCW, στην ενηµερωµένη έκδοση,
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22. «καθήκοντα ασυρµάτου» : περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, την τήρηση φυλακών και

την τεχνική συντήρηση και επισκευές που διενεργούνται σύµφωνα µε τους κανονισµούς

ραδιοεπικοινωνιών, τη διεθνή σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα

του 1974 (SOLAS) στην ενηµερωµένη έκδοση, και κατά την κρίση κάθε κράτους µέλους, τις

σχετικές συστάσεις του διεθνούς κράτους µέλους, τις σχετικές συστάσεις του διεθνούς

ναυτιλιακού οργανισµού (∆ΝΟ), στην ενηµερωµένη έκδοση,

23. «επιβατηγό πλοίο ro-ro» : το επιβατηγό πλοίο που διαθέτει ro-ro χώρους φορτίου ή

χώρους ειδικής κατηγορίας, όπως αυτοί ορίζονται στη σύµβαση SOLAS, στην ενηµερωµένη

έκδοση,

24. «κώδικας STCW» : κώδικας εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης

φυλακών των ναυτικών, όπως εγκρίθηκε µε το ψήφισµα 2 της διάσκεψης των µερών STCW

του 1995, στην ενηµερωµένη έκδοση,»,

2) Στο άρθρο 22 προστίθεται η εξής παράγραφος :

«4. Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 µπορούν

να αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας κατ� εφαρµογή του άρθρου 5

του κανονισµού (EΚ) αριθ. �/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για

την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία

(COSS)» (*).

_________________
(*) ΕΕ L .................... »,

3) Το κείµενο του άρθρου 23 σηµείο 1 αντικαθίσταται από το εξής :

«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3, του κανονισµού (EΚ)

αριθ. .../2002».
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Άρθρο 12

Τροποποίηση της οδηγίας 2001/96/ΕΚ

Η οδηγία 2001/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 3, η φράση «όπως ισχύουν στις 4 ∆εκεµβρίου 2001» αντικαθίσταται ως εξής :

«την ενηµερωµένη έκδοση».

2) Το άρθρο 14 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα :

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ...../2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφάλεια στη

ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) (*).

_________________

(*) ΕΕ L .................... »,

3) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος στο άρθρο 15 :

«3. Οι τροποποιήσεις των διεθνών νοµοθετηµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 µπορούν

να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του

κανονισµού ΕΚ αριθ. ..../2002 ».

Άρθρο 13

Εφαρµογή

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

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως ...1. Πληροφορούν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

                                                
1 ∆ώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 15

Aποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Bρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 27 Μαΐου 2002 (23.05)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0237(COD)

7473/1/02
REV 1
ADD 1

MAR 43
CODEC 388

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 27 Μαΐου 2002 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
που τροποποιεί τις οδηγίες για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη
της ρύπανσης από τα πλοία

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

26 Μαρτίου 2002, σε πολιτική συµφωνία για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη

ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία ως επακόλουθο της σύστασης της ενιαίας

επιτροπής για την ασφάλεια της  ναυτιλίας και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)1.

Μετά την αναθεώρηση του κειµένου από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, το Συµβούλιο καθόρισε

την κοινή θέση του στις 27 Μαΐου 2002.

Για να καθορίσει τη θέση του, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τη γνώµη που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2001 2, τη γνώµη της Οικονοµικής και

Κοινωνικής Επιτροπής 3 και τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 4.

Η πρόταση αυτή συνδέεται στενά µε την πρόταση κανονισµού για τη σύσταση Επιτροπής

ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την

τροποποίηση των κανονισµών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από

τα πλοία (έγγρ. 7100/02 MAR 38 CODEC 334). Οι στόχοι των δύο αυτών νοµοθετικών πράξεων

είναι παρόµοιοι:

− Να απλουστεύσουν τις διαδικασίες επιτροπής, αντικαθιστώντας τις διάφορες επιτροπές που
συστάθηκαν δυνάµει της κοινοτικής νοµοθεσίας περί ναυτιλιακής ασφάλειας και πρόληψης
της ρύπανσης από τα πλοία, από µία και µόνη επιτροπή, την Επιτροπή Ασφάλειας στη
Ναυτιλία και Πρόληψης της Ρύπανσης από τα Πλοία (COSS).

− Να επιταχυνθεί και να απλουστευθεί η ενσωµάτωση των διεθνών κανόνων στην κοινοτική
νοµοθεσία.

Ωστόσο, σύµφωνα µε την αρχή της τυπικής αντιστοιχίας, ενώ ο Κανονισµός, ο οποίος συνιστά την

COSS και καθορίζει τις διαδικασίες εκπλήρωσης των καθηκόντων της, τροποποιεί τους σχετικούς

κανονισµούς προκειµένου να ληφθεί υπόψη η σύσταση της COSS και να διευκολυνθεί η

επακόλουθη ενηµέρωσή τους, η ανά χείρας πράξη τροποποιεί τις σχετικές οδηγίες στον τοµέα της

ασφάλειας της ναυτιλίας και της πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία.

                                                
1 Η Επιτροπή υπέβαλε την τροποποιηµένη πρότασή της στις 27.12.01 (έγγρ. 5118/02 MAR 1

CODEC 11).
2 ΕΕ C 276, 1.10.2001, σ. 42.
3 ΕΕ C 139, 11.5.2001, σ. 21.
4 ΕΕ C 253, 12.9.2001, σ.   1.
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ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών της πρότασης καθώς και του ότι οι αρχές για την εφαρµογή

της καθορίζονται στην πρόταση κανονισµού, η παρούσα κοινή θέση του Συµβουλίου είναι όµοια µε

τη θέση του για τον Κανονισµό. Η θέση αυτή περιέχεται στο έγγραφο 7100/02 MAR 38

CODEC 334 ADD 1).

ΙΙΙ. ΑΛΛΑΓΕΣ

Ακολουθώντας  προσέγγιση παρόµοια προς την προσέγγιση που ακολούθησε στην κοινή θέση του

σχετικά µε τον Κανονισµό, το Συµβούλιο τροποποίησε την περιγραφή του πεδίου εφαρµογής των

οδηγιών που καλύπτονται από την πρόταση προκειµένου να συµπεριληφθεί η ρύπανση από τα

πλοία. Ωστόσο, το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι «η προστασία του

θαλάσσιου περιβάλλοντος καλύπτεται από τη νοµοθεσία για το περιβάλλον και ότι, συνεπώς, δεν

θα πρέπει να γίνει αναφορά στον τοµέα αυτόν.

Η κοινή θέση περιέχει µερικές ακόµη τροποποιήσεις της σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής.

Η περιγραφή του σκοπού της Οδηγίας (άρθρο 1) τροποποιήθηκε ελαφρά προκειµένου να

διευκρινισθεί η αναφορά στην επικαιροποίηση της κοινοτικής νοµοθεσίας και να ευθυγραµµισθεί η

διατύπωση της µε την αντίστοιχη διάταξη του Κανονισµού. Τέλος, εισήχθησαν ορισµένες

τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικού χαρακτήρα προκειµένου να ληφθεί υπόψη η πλέον πρόσφατη

κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα της ναυτιλίας.

__________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 29.5.2002
SEC(2002) 615τελικό

2000/0236 (COD)
2000/0237 (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

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και τροποποιεί τους κανονισµούς περί ασφάλειας στη

ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία

και

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες
για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία
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2000/0236 (COD)
2000/0237 (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

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την
επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και τροποποιεί τους κανονισµούς περί ασφάλειας στη

ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία

και

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί τις οδηγίες
για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο :
(έγγραφο COM(2000)489τελικό – 2000/0236 (COD) – 2000/0237(COD)) : 15.9.2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής : 28.2.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών : 4.4.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση :

13.2.2001

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης : 27.12.2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης : 27.5.2002

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως αντικείµενο να συσταθεί επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία,
η οποία θα αντικαταστήσει τις διάφορες επιτροπές που έχουν συσταθεί από τους ισχύοντες
κανονισµούς και οδηγίες, και να διευκολυνθεί η επικαιροποίηση της σχετικής νοµοθεσίας µε

βάση την εξέλιξη του διεθνούς δικαίου.

Οι προτάσεις είναι δύο και ανεξάρτητες µεταξύ τους :

– Μια πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που
θεσπίζει επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία, καθορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη
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λειτουργία της, καθώς και το πεδίο δράσης της. Η πρόταση εφαρµόζει στη
λειτουργία της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία τη νέα ρυθµιστική διαδικασία που

θεσπίσθηκε από την απόφαση 1999/468/EΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που

ανατίθενται στην Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει επίσης τροποποίηση των
υπαρχόντων κανονισµών στο πεδίο της ασφάλειας στη ναυτιλία αφενός για να

ληφθεί υπόψη η δηµιουργία της επιτροπής και αφετέρου για να διευκολυνθεί
αργότερα η επικαιροποίησή τους µε βάση την εξέλιξη της διεθνούς νοµοθεσίας σε

θέµατα ασφάλειας στη ναυτιλία.

– Μια πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε

αντικείµενο να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες οδηγίες στο πεδίο της ασφάλειας στη
ναυτιλία προκειµένου να προσαρµοσθούν στη σύσταση της επιτροπής ασφάλειας

στη ναυτιλία και να διευκολυνθεί η επικαιροποίησή τους αργότερα.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης

Η Επιτροπή δέχθηκε ευνοϊκά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη

ανάγνωση και τις συµπεριέλαβε ως προς την ουσία στην τροποποιηµένη της πρόταση τής
27.12.2001.

Το Συµβούλιο εξέφρασε ευρεία υποστήριξη στους στόχους της τροποποιηµένης πρότασης.
Έτσι, εξέδωσε οµόφωνα κοινή θέση επί ενός κειµένου, το οποίο αντικατοπτρίζει το

περιεχόµενο της εν λόγω τροποποιηµένης πρότασης. Ωστόσο, έγιναν ορισµένες επί πλέον
αλλαγές, ουσιαστικά για να διευκρινισθούν ορισµένες πτυχές της πρότασης της Επιτροπής.
Οι σηµαντικότερες αλλαγές αφορούν τη διαδικασία ελέγχου της συµµόρφωσης, την οποία το
Συµβούλιο θέλησε να αναλύσει και να διευκρινίσει πριν από τους στόχους και τις διεργασίες

που πρέπει να ακολουθούνται.

3.2. Συνέχεια στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε πολύ ευνοϊκή γνώµη για την πρόταση της Επιτροπής
και θέλησε να ενισχύσει ορισµένες διατάξεις της.

Έγιναν δεκτές και από την Επιτροπή στην τροποποηµένη της πρόταση και από το Συµβούλιο
στην κοινή του θέση µε κάποιες ίσως φραστικές αναπροσαρµογές του κειµένου :

• Οι τροπολογίες που έχουν ως στόχο να υπενθυµισθεί ότι η επιτροπή που θεσπίζεται από

την πρόταση έχει ως αποστολή όχι µόνον την ασφάλεια στη ναυτιλία αλλά και την
πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα πλοία

(ούτε το Συµβούλιο ούτε η Επιτροπή αναφέρει πάντως την προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος διότι υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης µε το στόχο πρόληψης της ρύπανσης). Η
Επιτροπή περιέλαβε στην ονοµασία της επιτροπής την αποστολή της πρόληψης της
ρύπανσης από τα πλοία. Για λόγους σαφήνειας στην ανάγνωση του κειµένου, η επιτροπή

ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία ονοµάσθηκε « επιτροπή
COSS ».

• Οι τροπολογίες που υπενθυµίζουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη ρυθµιστική

διαδικασία, οι οποίες πρέπει να ευθυγραµµισθούν στην προτεινόµενη διατύπωσή τους µε
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τον ισχύοντα τυποποιηµένο και εγκεκριµένο διοργανικά τρόπο σύνταξης σε θέµατα
επιτροπολογίας.

• Η τροπολογία που έχει ως στόχο να διευκρινισθεί ότι η τροποποίηση της νοµοθεσίας µέσω

της διαδικασίας ελέγχου της συµµόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 επιτρέπεται
µόνον εφόσον η Επιτροπή ή ένα κράτος µέλος βεβαιώσει ότι τίθεται σε κίνδυνο η

ασφάλεια ή ότι υπάρχει ασυµβατότητα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί ασφάλειας στη
ναυτιλία. Το Συµβούλιο περιέλαβε στην κοινή του θέση το αναµορφωµένο κείµενο της

Επιτροπής, το οποίο αναδείχνει καλύτερα το στόχο της τροπολογίας, ήτοι να διευκρινισθεί
το σηµείο έναρξης της διαδικασίας ελέγχου της συµµόρφωσης (κίνησή της από την

Επιτροπή ή από ένα κράτος µέλος).

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

3.3.1. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και σε
άλλα όργανα όπως η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών

διαφάνηκε κάποιος κίνδυνος σύγχυσης µεταξύ των καθηκόντων της επιτροπής COSSκαι της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας στη Ναυτιλία αντίστοιχα, τα καθήκοντα της οποίας

περιγράφονται στην πρόταση κανονισµού της 6ης ∆εκεµβρίου 2000.Για να αποφευχθεί η
σύγχυση, η Επιτροπή διευκρίνισε στην τροποποιηµένη της πρόταση τον ρόλο της COSS :

– Η επιτροπή COSSθα παρεµβαίνει µόνον στα πεδία που καλύπτονται ήδη από την
επιτροπολογία στην ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς να διευρύνονται καθόλου οι

αρµοδιότητες των επιτροπών που υπάρχουν.

– Υπενθυµίζεται ότι η διαδικασία ελέγχου της συµµόρφωσης έχει ως µοναδικό στόχο

να επιτρέπει την άµεση και αποτελεσµατική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τηρουµένης της αρχής υπεροχής του κοινοτικού δικαίου, σε περίπτωση, εξαιρετικής
κατ’αρχήν, αντίθεσης µεταξύ µιας υπό έγκριση τροπολογίας διεθνούς
νοµοθετήµατος και µιας κονοτικής οδηγίας ή κανονισµού που θέτει σε εφαρµογή

την υπάρχουσα έκδοση του συγκεκριµένου διεθνούς νοµοθετήµατος.

Οι διευκρινίσεις αυτές περιελήφθησαν στην κοινή θέση του Συµβουλίου.

3.3.2. Το Συµβούλιο άλλωστε εισήγαγε τις εξής τροποποιήσεις στο κείµενο της
τροποποιηµένης πρότασης :

– Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της πρότασης κανονισµού καταργείται η αναφορά των
οργανισµών τυποποίησης : οι οργανισµοί αυτοί είναι όντως δυνατόν να είναι

ιδιωτικοί ή να µην διαθέτουν κατάλληλη εκπροσώπηση στις κυβερνήσεις των
κρατών µελών. Κρίνεται σκόπιµο εποµένως να αποφευχθεί η αυτόµατη αναγνώριση

των προτύπων που καταρτίζουν.

– Εισάγεται το νέο άρθρο 3A στην πρόταση κανονισµού µε σκοπό να αναφερθεί µε

σαφήνεια ότι ένας από τους στόχους της πρότασης είναι να επιτραπεί η ενσωµάτωση
των πιο πρόσφατων τροπολογιών των διεθνών νοµοθετηµάτων, εκτός από εκείνες

που αποκλείονται από τη διαδικασία ελέγχου της συµµόρφρωσης. Αυτό δεν
αναφερόταν στο διατακτικό της πρότασης κανονισµού που ενέκρινε η Επιτροπή.

– Οι κύριες τροποποιήσεις αφορούν το άρθρο 4 του κανονισµού για τη διαδικασία
ελέγχου της συµµόρφωσης. Το Συµβούλιο προέβη στις εξής τροποποιήσεις :
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– Εισάγεται στην παράγραφο 1 η υποχρέωση συνεργασίας µεταξύ Επιτροπής και
κρατών µελών για να εντοπίζεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα η τυχόν απόκλιση

µεταξύ κοινοτικής νοµοθεσίας και διεθνών τροπολογιών·

– ∆ιευκρινίζεται και απλουστεύεται η διαδικασία ελέγχου της συµµόρφωσης, όπως
αυτή περιγράφεται από την Επιτροπή, µε την κατάργηση ιδίως των αναφορών
στην ειδική σιωπηρά διαδικασία αποδοχής των διεθνών τροπολογιών του ∆ΝΟ, η
οποία κρίθηκε περιττή και υπερβολικά σύνθετη.

3.3.3. Η κοινή θέση επικαιροποιεί την πρόταση ενόψει της έκδοσης νέων κοινοτικών

οδηγιών. Πιο συγκεκριµένα η διαδικασία της COSSεφαρµόζεται στις εξής οδηγίες :

– 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.

– Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
4ης Απριλίου 2001, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, η οποία

καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 94/58/EΚ του Συµβουλίου της 22ας Νοεµβρίου
1994.

– Οδηγία 2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
4ης ∆εκεµβρίου 2001,σχετικά µε τον καθορισµό εναρµονισµένων απαιτήσεων και

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

3.3.4. Η κοινή θέση επανορθώνει ορισµένα παροράµατα που υπάρχουν στις αρχικές οδηγίες,
µε αποτέλεσµα να επιτραπεί :

– η τροποποίηση του άρθρου 17 της οδηγίας 96/98/EΚ (θαλάσσιος εξοπλισµός) για να
επέλθουν οι αναγκαίες αλλαγές στο παράρτηµα A1 µέσω της ρυθµιστικής

διαδικασίας (σηµείο που περιλαµβάνει η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής).

– η τροποποίηση των παραποµπών στις διεθνείς συµβάσεις (και ιδιαίτερα στη

σύµβαση SOLAS) στην οδηγία 98/18/EΚ (πρότυπα ασφαλείας των επιβατικών
πλοίων)

– η επικαιροποίηση του καταλόγου των διεθνών συµβάσεων που αναφέρονται στην
οδηγία 95/21/EΚ (έλεγχος των πλοίων από το κράτος του λιµένα).

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που περιλαµβάνει η κοινή θέση, διότι
όντως αποσαφηνίζουν το αρχικό κείµενο της πρότασης και επιφέρουν τις απαραίτητες

διορθώσεις και επικαιροποιήσεις, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται οι στόχοι της πρότασης της
Επιτροπής. Το κείµενο της κοινής θέσης ενισχύει σε ορισµένα σηµεία το αρχικό κείµενο,
παρέχοντας ιδίως σαφή νοµική βάση στη συνεργασία µεταξύ Επιτροπής και κρατών µελών
στο στάδιο που προηγείται της διαπραγµάτευσης των τροπολογιών διεθνών συµβάσεων.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή κρίνει ότι το περιεχόµενο της κοινής θέσης, η οποία εκδόθηκε οµόφωνα από το

Συµβούλιο, είναι αποδεκτό, διότι τηρεί τους βασικούς στόχους της αρχικής πρότασης.
Λαµβάνει µάλιστα υπόψη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως εκείνες που
περιέχει η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.
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