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ΟΔΗΓΙΑ …/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 

σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα

για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών

(αναδιατύπωση)

(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,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών2,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3,

                                               

1 ΕΕ C 318, 23.12.2006, σ. 195.
2 ΕΕ C 229, 22.9.2006, σ. 38.
3 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007 (ΕΕ C 74 Ε, 20.3.2008, σ. 

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

(1) Η οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις 

συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών1 έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα κατά 

τρόπο ουσιαστικό. Με την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων είναι σκόπιμη, για λόγους 

σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(2) Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των διατάξεων της οδηγίας 94/57/ΕΚ, κρίνεται σκόπιμη 

η αναδιατύπωση των διατάξεών της με δύο διαφορετικά κοινοτικά νομικά κείμενα, 

συγκεκριμένα μία οδηγία και έναν κανονισμό.

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

στη θάλασσα, το Συμβούλιο έθεσε τον στόχο της απόσυρσης από τα κοινοτικά ύδατα όλων 

των πλοίων που δεν πληρούν τις βασικές προδιαγραφές και έδωσε προτεραιότητα σε 

κοινοτική δράση η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση αποτελεσματικής και ενιαίας 

εφαρμογής των διεθνών κανόνων με την κατάρτιση κοινών προτύπων για τους 

νηογνώμονες.

(4) Η ασφάλεια και η πρόληψη της ρύπανσης στη θάλασσα είναι δυνατόν να ενισχυθούν 

αποτελεσματικά, με την αυστηρή εφαρμογή διεθνών συμβάσεων, κωδίκων και 

ψηφισμάτων, προωθώντας ταυτόχρονα το στόχο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

(5) Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των πλοίων προς τα ενιαία διεθνή πρότυπα ασφαλείας και 

πρόληψης της ρύπανσης των θαλασσών αποτελεί ευθύνη των κρατών σημαίας και των 

κρατών του λιμένα.

                                               

1 ΕΕ L 319, 12.12.1994, σ. 20. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2002/84/ΕΟΚ (ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 53).
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(6) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έκδοση των σχετικών με την ασφάλεια και την 

πρόληψη της ρύπανσης διεθνών πιστοποιητικών τα οποία προβλέπονται σε συμβάσεις 

όπως η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα της 1ης Νοεμβρίου 

1974 (SOLAS 74), η Διεθνής Σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων της 5ης 

Απριλίου 1966 και η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία της 

2ας Νοεμβρίου 1973 (MARPOL), καθώς και για την εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων.

(7) Σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, όλα τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν, σε 

διαφορετικό βαθμό, αναγνωρισμένους οργανισμούς για να πιστοποιούν την εν λόγω 

συμμόρφωση και μπορούν να μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα έκδοσης των σχετικών 

πιστοποιητικών σχετικά με την ασφάλεια και με την πρόληψη της ρύπανσης.

(8) Σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί από τους υφιστάμενους νηογνώμονες δεν εξασφαλίζουν 

ούτε τη δέουσα εφαρμογή των κανόνων ούτε επαρκή αξιοπιστία όταν ενεργούν για 

λογαριασμό των εθνικών αρχών, διότι δεν διαθέτουν αξιόπιστη και κατάλληλη δομή και 

πείρα που να τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους σε υψηλό επίπεδο 

επαγγελματισμού.



5724/2/08 REV 2 DE/nm, thm 4
DG C 3 EL

(9) Δυνάμει των διατάξεων της SOLAS 74, Κεφάλαιο ΙΙ-1, Μέρος Α-1, Κανονισμός 3-1, τα 

κράτη μέλη έχουν ευθύνη να μεριμνούν ώστε ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η 

συντήρηση των πλοίων που φέρουν τη σημαία του, να γίνεται σε συμμόρφωση προς τις 

δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές προδιαγραφές νηογνωμόνων αναγνωρισμένων 

από τις αρχές. Συνεπώς, οι νηογνώμονες αυτοί εκπονούν και εφαρμόζουν κανόνες για το 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την επιθεώρηση των πλοίων και είναι 

αρμόδιοι να επιθεωρούν πλοία εξ ονόματος των κρατών μελών και να πιστοποιούν ότι τα 

πλοία αυτά πληρούν τις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων για την έκδοση των σχετικών 

πιστοποιητικών. Για να μπορούν οι εν λόγω οργανισμοί να φέρουν σε πέρας το καθήκον 

αυτό με ικανοποιητικό τρόπο, πρέπει να είναι αυστηρά ανεξάρτητοι και να διαθέτουν 

άκρως ειδικευμένη τεχνική επάρκεια και υψηλής ποιότητας διαχείριση.

(10) Οι οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τις 

υπηρεσίες τους σε όλη την Κοινότητα και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους μεριμνώντας 

παράλληλα για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει, επομένως,

να θεσπισθούν και να εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα τα αναγκαία για 

τις δραστηριότητές τους επαγγελματικά πρότυπα.

(11) Η έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου μπορεί να 

ανατεθεί σε ιδιωτικούς οργανισμούς που διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία και ειδικευμένο 

προσωπικό.

(12) Ένα κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των αναγνωρισμένων οργανισμών τους 

οποίους εξουσιοδοτεί σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει βάσει αντικειμενικών και 

διαφανών λόγων και υπό την επιφύλαξη της άσκησης ελέγχου από την Επιτροπή με τη 

διαδικασία της επιτροπολογίας.
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(13) Αφού η παρούσα οδηγία διασφαλίζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Κοινότητα, η 

Κοινότητα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαπραγματεύεται με τις τρίτες χώρες στις

οποίες είναι εγκατεστημένοι ορισμένοι από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς, 

προκειμένου να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των αναγνωρισμένων οργανισμών που 

είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

(14) Η στενή ανάμειξη των εθνικών αρχών στην εξέταση πλοίων και την έκδοση των συναφών 

πιστοποιητικών είναι αναγκαία για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τους διεθνείς 

κανόνες ασφαλείας, ακόμη και όταν τα κράτη μέλη επαφίενται σε αναγνωρισμένους 

οργανισμούς πλην των αρχών τους για την εκπλήρωση νομοθετικών καθηκόντων τους.

Ενδείκνυται, συνεπώς, να καθιερωθούν στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των αρχών και 

των αναγνωρισμένων οργανισμών τους οποίους εξουσιοδοτούν, πράγμα που μπορεί να 

απαιτεί οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί να διατηρούν τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος 

του κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου εκτελούν τα καθήκοντά τους.

(15) Οι ανομοιότητες όσον αφορά τα καθεστώτα οικονομικής ευθύνης των αναγνωρισμένων 

οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό των κρατών μελών ενδέχεται να 

παρεμποδίσουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Προκειμένου να διευκολυνθεί 

η επίλυση του προβλήματος αυτού, είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί κάποιος βαθμός 

εναρμόνισης, σε κοινοτικό επίπεδο, των ευθυνών που απορρέουν από οποιοδήποτε 

ναυτικό συμβάν το οποίο προκαλείται από αναγνωρισμένο οργανισμό, κατόπιν δικαστικής 

απόφασης - συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των διαφορών με διαδικασίες διαιτησίας.

(16) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με 

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

των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.

                                               

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση που τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
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(17) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιήσει την παρούσα οδηγία, 

προκειμένου να ενσωματώσει επακόλουθες τροποποιήσεις στις σχετικές διεθνείς 

συμβάσεις, πρωτόκολλα, κώδικες και ψηφίσματα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 

γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 

στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς της με νέα μη 

ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με 

έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρούν τη δυνατότητα αναστολής ή αφαίρεσης 

της εξουσιοδότησης που έχουν χορηγήσει σε κάποιο αναγνωρισμένο οργανισμό, 

ταυτόχρονα δε να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την απόφασή 

τους παρέχοντας βάσιμη αιτιολόγηση.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει περιοδικά να αξιολογούν τις επιδόσεις των αναγνωρισμένων 

οργανισμών που εργάζονται για λογαριασμό τους και να παρέχουν προς την Επιτροπή και 

όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις αυτές.

(20) Ζητείται από τα κράτη μέλη, ως λιμενικές αρχές, να ενισχύουν την ασφάλεια και την 

πρόληψη της ρύπανσης στα κοινοτικά ύδατα με την κατά προτεραιότητα επιθεώρηση 

πλοίων που διαθέτουν πιστοποιητικά οργανισμών οι οποίοι δεν πληρούν τα κοινά 

κριτήρια, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν παρέχεται πιο ευνοϊκή μεταχείριση σε πλοία υπό 

σημαία τρίτου κράτους.
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(21) Σήμερα δεν υφίστανται ενιαία διεθνή πρότυπα τα οποία πρέπει να τηρούν όλα τα πλοία 

είτε στο στάδιο της ναυπήγησης είτε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους όσον 

αφορά το σκάφος, τα μηχανήματα και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 

ελέγχου. Τα εν λόγω πρότυπα είναι δυνατόν να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες 

αναγνωρισμένων οργανισμών ή με ισοδύναμα πρότυπα τα οποία θα αποφασίζονται από τις 

εθνικές αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία

98/34/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 

την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και 

προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 

πληροφοριών1.

(22) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση μέτρων τα οποία πρέπει 

να ακολουθούνται από τα κράτη μέλη στις σχέσεις τους με τους οργανισμούς που 

λειτουργούν εντός της Κοινότητας και είναι επιφορτισμένοι με την επιθεώρηση, την 

εξέταση και την πιστοποίηση πλοίων, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη 

μέλη και δύναται συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα 

μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της 

Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία 

δεν υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού μέτρο.

(23) Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να περιοριστεί 

στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας στην οδηγία 94/57/ΕΚ. Η υποχρέωση 

μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροποποιούνται κατ’ ουσία

προκύπτει από την οδηγία αυτή.

                                               

1 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 
2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 81).
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(24) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις 

προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο 

Παράρτημα I, Mέρος B.

(25) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας1, 

τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της 

Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την 

αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους 

δημοσιοποιούν.

(26) Τα μέτρα τα οποία ακολουθούν οι οργανισμοί επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της …, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς 

επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων2,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

                                               

1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.
2 ΕΕ L […], […], σ. […].
 ΕΕ: αριθμός, ημερομηνία και παραπομπή του κανονισμού στην ΕΕ, όπως προκύπτουν από 

το έγγραφο ST 5726/08.
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Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τα κράτη μέλη στις 

σχέσεις τους με τους οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με την επιθεώρηση, την εξέταση και 

την πιστοποίηση πλοίων με στόχο τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την 

ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, προωθώντας, ταυτόχρονα, τον 

στόχο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή 

απαιτήσεων ασφαλείας για το σκάφος, τη μηχανολογική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την 

εγκατάσταση ελέγχου για πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

(α) «πλοίο» πλοίο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών 

συμβάσεων·

(β) «πλοίο που φέρει 

σημαία κράτους μέλους»

πλοίο που είναι νηολογημένο σε ένα κράτος μέλος και φέρει τη 

σημαία αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με τη νομοθεσία 

του· πλοία τα οποία δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτόν τον ορισμό 

εξομοιώνονται προς πλοία που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας·

(γ) «επιθεωρήσεις και 

εξετάσεις»

επιθεωρήσεις και εξετάσεις που διεξάγονται υποχρεωτικά βάσει 

των διεθνών συμβάσεων·
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(δ) «διεθνείς συμβάσεις» η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα 

της 1ης Νοεμβρίου 1974 (SOLAS 74), εξαιρουμένου του 

κεφαλαίου XI-2 του παραρτήματος της, η Διεθνής Σύμβαση περί 

γραμμών φορτώσεως πλοίων της 5ης Απριλίου 1966 και η 

Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία 

της 2ας Νοεμβρίου 1973 (MARPOL), καθώς και τα σχετικά με 

τις συμβάσεις αυτές πρωτόκολλα και τροποποιήσεις και οι 

συναφείς κώδικες που έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα σε όλα τα 

κράτη μέλη στην ενημερωμένη τους έκδοση·

(ε) «οργανισμός» μια νομική οντότητα, οι θυγατρικές της και άλλοι φορείς υπό 

τον έλεγχό της, οι οποίοι από κοινού ή μεμονωμένα φέρουν σε 

πέρας καθήκοντα που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας 

οδηγίας·

(στ) «έλεγχος» για τους σκοπούς του στοιχείου (ε), τα δικαιώματα, οι 

συμβάσεις ή άλλα μέσα, νομικά ή πραγματικά, τα οποία, είτε 

μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, παρέχουν τη 

δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής στη νομική 

οντότητα ή επιτρέπουν την άσκηση καθηκόντων που εμπίπτουν 

στο πεδίο της παρούσας οδηγίας·

(ζ) «αναγνωρισμένος

οργανισμός»

ο οργανισμός που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. .../...·

                                               

 ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού από την αιτιολογική σκέψη 26.
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(η) «εξουσιοδότηση» η πράξη με την οποία κράτος μέλος δίνει αρμοδιότητα ή 

μεταβιβάζει αρμοδιότητα σε αναγνωρισμένο οργανισμό·

(θ) «θεσμοθετημένο

πιστοποιητικό»

πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος σημαίας ή για 

λογαριασμό του σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις·

(ι) «κανόνες και

διαδικασίες»

οι απαιτήσεις ενός αναγνωρισμένου οργανισμού για το 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και 

την εξέταση των πλοίων·

(ια) «πιστοποιητικό 

κλάσης»

έγγραφο το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισμένο οργανισμό και 

πιστοποιεί την καταλληλότητα πλοίου για συγκεκριμένη χρήση ή 

υπηρεσία, σύμφωνα με τους κανόνες και διαδικασίες που 

θεσπίζονται και δημοσιοποιούνται από τον εν λόγω 

αναγνωρισμένο οργανισμό·

(ιβ) «πιστοποιητικό 

ασφαλείας 

ραδιοεπικοινωνιών 

φορτηγού πλοίου»

το πιστοποιητικό το οποίο εισάγει το πρωτόκολλο του 1988 για 

την τροποποίηση της SOLAS 74 που υιοθέτησε ο Διεθνής

Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO).
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Άρθρο 3

1. Αναλαμβάνοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των διεθνών 

συμβάσεων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να 

διασφαλίζουν τη δέουσα εφαρμογή των διατάξεων των συμβάσεων αυτών, και ειδικότερα 

εκείνων που αφορούν την επιθεώρηση και την εξέταση πλοίων και την έκδοση

θεσμοθετημένων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών απαλλαγής όπως προβλέπεται από 

τις διεθνείς συμβάσεις. Τα κράτη μέλη ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

παραρτήματος και του προσαρτήματος του ψηφίσματος A.847 (20) του ΙΜΟ σχετικά με 

τις κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν τα κράτη σημαίας κατά την εφαρμογή των 

πράξεων του IMO.

2. Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κράτος μέλος αποφασίζει, για τα 

πλοία τα οποία φέρουν τη σημαία του:

(i) να εξουσιοδοτεί οργανισμούς να αναλαμβάνουν, πλήρως ή εν μέρει, τη διενέργεια 

επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αφορούν θεσμοθετημένα πιστοποιητικά, 

περιλαμβανομένων και εκείνων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους 

κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 2 και, εφόσον χρειάζεται, να 

εκδίδουν ή να ανανεώνουν τα σχετικά πιστοποιητικά ή

(ii) να εμπιστεύεται σε οργανισμούς την διενέργεια, πλήρως ή εν μέρει, των 

επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αναφέρονται στο σημείο i),

αναθέτει τα καθήκοντα αυτά μόνο σε αναγνωρισμένους οργανισμούς.
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Σε όλες τις περιπτώσεις, την πρώτη έκδοση των πιστοποιητικών απαλλαγής την εγκρίνει η 

αρμόδια αρχή.

Ωστόσο, όσον αφορά το πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου, 

τα καθήκοντα αυτά είναι δυνατόν να ανατίθενται σε ιδιωτικό φορέα αναγνωρισμένο από 

αρμόδια αρχή ο οποίος θα έχει επαρκή ικανότητα και ειδικευμένο προσωπικό για να 

διενεργεί, για λογαριασμό του, συγκεκριμένη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

ραδιοεπικοινωνιών.

3. Το παρόν άρθρο δεν αφορά την πιστοποίηση ναυτικού εξοπλισμού ειδικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4

1. Κατά την εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 2, τα κράτη μέλη δεν μπορούν, καταρχήν,

να αρνούνται να εξουσιοδοτήσουν οποιονδήποτε από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς 

να αναλάβει τα καθήκοντα αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 και 9. Μπορούν, ωστόσο, να περιορίζουν τον αριθμό 

των οργανισμών που εξουσιοδοτούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, εφόσον συντρέχουν 

διαφανείς και αντικειμενικοί λόγοι.

Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους, η Επιτροπή θεσπίζει κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με 

την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 6, παράγραφος 2,.
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2. Προκειμένου ένα κράτος μέλος να αποδεχθεί ότι κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός 

εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα εκτελεί πλήρως ή εν μέρει τα καθήκοντα που αναφέρονται 

στο άρθρο 3, μπορεί να ζητεί από την εν λόγω τρίτη χώρα αμοιβαία μεταχείριση για 

εκείνους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

Επιπλέον, η Κοινότητα μπορεί να ζητεί από το τρίτο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος 

αναγνωρισμένος οργανισμός αμοιβαία μεταχείριση των αναγνωρισμένων οργανισμών που

είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

Άρθρο 5

1. Κάθε κράτος μέλος το οποίο αποφασίζει να ενεργεί όπως περιγράφεται στο άρθρο 3,

παράγραφος 2, καθορίζει τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής του και των 

οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό του.

2. Οι σχέσεις συνεργασίας ρυθμίζονται με επίσημη γραπτή και χωρίς διακρίσεις συμφωνία ή 

ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις, όπου εκτίθενται τα συγκεκριμένα καθήκοντα και ο ρόλος 

των οργανισμών και όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

(α) οι διατάξεις οι οποίες εκτίθενται στο προσάρτημα ΙΙ του ψηφίσματος Α.739 (18) του 

ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξουσιοδότηση οργανισμών 

που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών, αντλώντας έμπνευση από το Παράρτημα, 

τα προσαρτήματα και το συμπλήρωμα της εγκυκλίου 710/MSC του ΙΜΟ και της 

εγκυκλίου 307/MEPC σχετικά με την πρότυπη συμφωνία για την εξουσιοδότηση 

αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών·
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(β) οι ακόλουθες διατάξεις που αφορούν την οικονομική ευθύνη:

(i) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε θαλάσσιο ατύχημα αποδοθεί 

τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της 

επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση 

αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία ή 

προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι 

προκλήθηκε από ηθελημένη πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του 

αναγνωρισμένου οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή 

άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές 

δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον αναγνωρισμένο οργανισμό στο 

βαθμό που η ανωτέρω απώλεια, ζημία, βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, 

σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό·

(ii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε θαλάσσιο ατύχημα αποδοθεί 

τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της 

επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με απαίτηση 

αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για προσωπική βλάβη ή θάνατο, που 

αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από αμελή ή 

απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψη του αναγνωρισμένου οργανισμού, των 

υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του 

αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση 

από τον αναγνωρισμένο οργανισμό, στο βαθμό που η ανωτέρω προσωπική 

βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από 

τον αναγνωρισμένο οργανισμό· τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το 

ανώτατο ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον 

αναγνωρισμένο οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον ίσο 

προς 4 εκατομμύρια ευρώ·
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(iii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε θαλάσσιο ατύχημα αποδοθεί 

τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις αρχές ή προκύπτει ως μέρος της 

επίλυσης της διαφοράς μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με απαίτηση 

αποζημίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία, η 

οποία αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από αμελή ή 

απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψη του αναγνωρισμένου οργανισμού, των 

υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του 

αναγνωρισμένου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση 

από τον αναγνωρισμένο οργανισμό, στο βαθμό που η ανωτέρω απώλεια ή 

ζημία προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον 

αναγνωρισμένο οργανισμό· τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το 

ανώτατο ποσό αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον 

αναγνωρισμένο οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον ίσο 

προς 2 εκατομμύρια ευρώ·

(γ) διατάξεις για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου από την αρμόδια αρχή ή από 

αμερόληπτο εξωτερικό φορέα που ορίζεται από την αρμόδια αρχή, σχετικά με την 

άσκηση των καθηκόντων τα οποία οι οργανισμοί αναλαμβάνουν για λογαριασμό 

της, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1·

(δ) δυνατότητα τυχαίων και λεπτομερών επιθεωρήσεων των πλοίων·

(ε) διατάξεις για τη διαβίβαση βασικών πληροφοριών σχετικά με την κατάταξη των 

πλοίων του στόλου τους στον νηογνώμονά τους, αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις 

κλάσης.
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3. Η συμφωνία ή οι ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 

για τον αναγνωρισμένο οργανισμό να διατηρεί τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος του 

κράτους μέλους για λογαριασμό του οποίου ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο 

άρθρο 3. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται από τοπική αντιπροσωπεία έχουσα

νομική προσωπικότητα δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους και υποκείμενη στη 

δικαιοδοσία των εθνικών δικαστηρίων του.

4. Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις 

συνεργασίας που καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στη συνέχεια η Επιτροπή 

ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

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

ρύπανσης από τα πλοία (COSS), η οποία συστάθηκε βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

2099/20021.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 

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

απόφασης.

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

ορίζεται τρίμηνη.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 

5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 

διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

                                               

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης 
από τα πλοία (COSS) (ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε 
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 93/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 22, 31.1.2007, σ. 12).
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Άρθρο 7

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

σύμφωνα με τη διαδικασία προκειμένου:

(α) να ενσωματώνει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων, πρωτοκόλλων, κωδίκων και 

ψηφισμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ), στο άρθρο 3, παράγραφος 1,

και στο άρθρο 5, παράγραφος 2, οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ,

(γ) να τροποποιηθούν τα ποσά που ορίζονται στα σημεία ii) και iii) του άρθρου 5,

παράγραφος 2, στοιχείο β).

Τα ανωτέρω μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 

παρούσας οδηγίας θεσπίζονται διά της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο που προβλέπει

το άρθρο 6, παράγραφος 3.

2. Μετά την έγκριση νέων πράξεων ή πρωτοκόλλων των διεθνών συμβάσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 2, στοιχείο δ), το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής,

αποφασίζει, λαμβανομένων υπόψη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών των κρατών μελών 

καθώς και των σχετικών διαδικασιών του IMO, τις λεπτομέρειες για την επικύρωση των 

νέων αυτών πράξεων ή πρωτοκόλλων, μεριμνώντας συγχρόνως για την ομοιόμορφη και 

ταυτόχρονη εφαρμογή τους στα κράτη μέλη.

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

και στο άρθρο 5 μπορούν να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2099/2002.
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Άρθρο 8

Παρά τα ελάχιστα κριτήρια που θέτει το Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../..., όταν ένα 

κράτος μέλος θεωρεί ότι δεν είναι πλέον δυνατό κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός να έχει 

εξουσιοδότηση να εκτελεί για λογαριασμό του τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3, μπορεί 

να αναστείλει ή να αφαιρέσει τη σχετική εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος 

ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για την απόφασή του και την 

αιτιολογεί.

Άρθρο 9

1. Κάθε κράτος μέλος διαπιστώνει αν οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που ενεργούν για 

λογαριασμό του στα πλαίσια του άρθρου 3, παράγραφος 2, εκπληρούν πράγματι τα 

καθήκοντα που προβλέπει το εν λόγω άρθρο κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια 

αρχή του.

2. Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στη διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

τουλάχιστον ανά διετία και απευθύνει στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή έκθεση των 

αποτελεσμάτων της εν λόγω παρακολούθησης το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους 

που ακολουθεί τα έτη για τα οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της συμμόρφωσης.

                                               

 ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού από την αιτιολογική σκέψη 26.
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Άρθρο 10

Αν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων επιθεώρησης και των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους ως 

κρατών λιμένα, τα κράτη μέλη διαπιστώσουν ότι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που ενεργούν για 

λογαριασμό κράτους σημαίας έχουν εκδώσει έγκυρα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά για πλοίο το 

οποίο δεν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων, ή αν διαπιστώσουν τυχόν 

παράλειψη πλοίου εφοδιασμένου με έγκυρο πιστοποιητικό κλάσης η οποία αφορά στοιχεία που 

καλύπτονται από το εν λόγω πιστοποιητικό, αναφέρουν το γεγονός στην Επιτροπή και στα άλλα 

κράτη μέλη, και ενημερώνουν σχετικά το οικείο κράτος σημαίας. Μόνον περιπτώσεις που 

συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και το περιβάλλον ή μαρτυρούν ιδιαιτέρως πλημμελή 

συμπεριφορά εκ μέρους των αναγνωρισμένων οργανισμών αναφέρονται για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου. Ο οικείος αναγνωρισμένος οργανισμός ενημερώνεται για την σχετική περίπτωση 

κατά το χρόνο της αρχικής επιθεώρησης, ώστε να μπορεί να προβαίνει αμέσως στις ενδεδειγμένες 

επακόλουθες ενέργειες.

Άρθρο 11

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του σχεδιάζονται 

κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και συντηρούνται σύμφωνα με κανόνες και διαδικασίες

αναγνωρισμένου οργανισμού όσον αφορά το σκάφος, τη μηχανολογική και την 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου.

2. Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιεί κανόνες που θεωρεί 

ισοδύναμους προς τους κανόνες και τις διαδικασίες ενός αναγνωρισμένου οργανισμού 

μόνο υπό τον όρο ότι τους κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία 

της οδηγίας 98/34/EΚ, καθώς και στα άλλα κράτη μέλη, και υπό τον όρο ότι δεν έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο ενστάσεων άλλου κράτους μέλους ή της Επιτροπής και δεν έχουν 

κριθεί, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 2,

της παρούσας οδηγίας, ως μη ισοδύναμοι.
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3. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς τους οποίους 

εξουσιοδοτούν για την εκπόνηση κανόνων και διαδικασιών των εν λόγω οργανισμών. 

Διαβουλεύονται με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς με σκοπό να επιτευχθεί συνεπής 

ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων.

Άρθρο 12

Η Επιτροπή ενημερώνει ανά διετία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη.

Άρθρο 13

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

διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις …. 

Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

                                               

 ΕΕ: 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή 

τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι 

αναφορές στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται 

στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι 

γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη 

μέλη.

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

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Η οδηγία 94/57/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες που εμφαίνονται στο Παράρτημα Ι , 

Μέρος A, καταργείται από …, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον 

αφορά την προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο Παράρτημα

Ι , Μέρος B.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και 

διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ .

                                               

 ΕΕ: ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 15

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

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

, [...]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέρος A

Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της

(που αναφέρεται στο άρθρο 14)

Οδηγία 94/57/EK του Συμβουλίου ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20

Οδηγία 97/58/ΕΚ της Επιτροπής ΕΕ L 274 της 7.10.1997, σ. 8

Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΕ L 19 της 22.1.2002, σ. 9

Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53

Μέρος B

Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

(που αναφέρεται στο άρθρο 14 )

Οδηγία Προθεσμία μεταφοράς

94/57/ΕΚ 31 Δεκεμβρίου 1995

97/58/ΕΚ 30 Σεπτεμβρίου 1998

2001/105/ΕΚ 22 Ιουλίου 2003

2002/84/ΕΚ 23 Νοεμβρίου 2003
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 94/57/ΕΚ Παρούσα οδηγία Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. / *

Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1

Άρθρο 2(α) Άρθρο 2(α) Άρθρο 2(α)

Άρθρο 2(β) Άρθρο 2(β) -

Άρθρο 2(γ) Άρθρο 2(γ) -

Άρθρο 2(δ) Άρθρο 2(δ) Άρθρο 2(β)

Άρθρο 2(ε) Άρθρο 2(ε) Άρθρο 2(γ)

- Άρθρο 2(στ) Άρθρο 2(δ)

Άρθρο 2(στ) Άρθρο 2(ζ) Άρθρο 2(ε)

Άρθρο 2(ζ) Άρθρο 2(η) Άρθρο 2(στ)

Άρθρο 2(η) Άρθρο 2(θ) Άρθρο 2(ζ)

Άρθρο 2(θ) Άρθρο 2(ια) Άρθρο 2(θ)

- Άρθρο 2(ι) Άρθρο 2(η)

Άρθρο 2(ι) Άρθρο 2(ιβ) -

Άρθρο 2(ια) - Άρθρο 2(ι)

                                               

* ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός του κανονισμού από την αιτιολογική σκέψη 26.
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Άρθρο 3 Άρθρο 3 -

Άρθρο 4(1) πρώτη πρόταση - Άρθρο 3(1)

Άρθρο 4(1) δεύτερη πρόταση - Άρθρο 3(2)

Άρθρο 4(1) τρίτη πρόταση - -

Άρθρο 4(1) τέταρτη πρόταση - Άρθρο 4(1) 

- - Άρθρο 3(3)

- - Άρθρο 4(2),(3),(4)

- - Άρθρο 5

- - Άρθρο 6

- - Άρθρο 7

Άρθρο 5(1) Άρθρο 4(1) -

Άρθρο 5(3) Άρθρο 4(2) -

Άρθρο 6(1), (2), (3), (4) Άρθρο 5 (1), (2), (3), (4) -

Άρθρο 6(5) - -

Άρθρο 7 Άρθρο 6 Άρθρο 12

Άρθρο 8(1) πρώτη περίπτωση Άρθρο 7(1), πρώτο εδάφιο, 

στοιχείο (α)

-

Άρθρο 8(1) δεύτερη περίπτωση - Άρθρο 13(1)

Άρθρο 8(1) τρίτη περίπτωση Άρθρο 7(1), πρώτο εδάφιο, 

στοιχείο (β)

-

- Άρθρο 7(1) δεύτερο εδάφιο Άρθρο 13(1)(δεύτερο εδάφιο)
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Άρθρο 8(2) Άρθρο 7(2) -

Άρθρο 8(2) δεύτερο εδάφιο - Άρθρο 13(2)

Άρθρο 9(1) - -

Άρθρο 9(2) - -

Άρθρο 10(1) εισαγωγικές 

λέξεις

Άρθρο 8 -

Άρθρο 10(1)(α), (β), (γ), 

(2),(3), (4)

- -

Άρθρο 11(1),(2) Άρθρο 9(1),(2) -

Άρθρο 11(3),(4) - Άρθρο 8(1)(2)

Άρθρο 12 Άρθρο 10 -

Άρθρο 13 - -

Άρθρο 14 Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 2 -

- Άρθρο 11(3) -

- Άρθρο 12 -

- - Άρθρο 9

Άρθρο 15(1) - -

- - Άρθρο 10(1)(2)

Άρθρο 15(2) - Άρθρο 10(3)

Άρθρο 15(3) - Άρθρο 10(4)

Άρθρο 15(4) - Άρθρο 10(5)
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Άρθρο 15(5) - Άρθρο 10(6) πρώτο, δεύτερη, 

τρίτο και πέμπτο εδάφιο

- - Άρθρο 10(6) τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 16 Άρθρο 13 -

Άρθρο 17 Άρθρο 16 -

- Άρθρο 14 -

- Άρθρο 15 -

- - Άρθρο 11

- - Άρθρο 14

- - Άρθρο 15

- - Άρθρο 16

- - Άρθρο 17

- - Άρθρο 18

- - Άρθρο 19

Παράρτημα - Παράρτημα Ι

- Παράρτημα Ι -

- Παράρτημα ΙΙ Παράρτημα ΙΙ
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Λουξεμβούργο, 6 Ιουνίου 2008

Διοργανικός φάκελος:
2005/0237A (COD)

5724/2/08
REV 2 ADD 1

MAR 14
ENV 37
CODEC 92

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2008 ενόψει της έκδοσης 

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς 
κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και 
για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση)

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 TEC), το Συμβούλιο επέτυχε, στις 30 

Noεμβρίου 2007, πολιτική συμφωνία για δύο χωριστές νομικές πράξεις με βάση τη σχετική 

πρόταση της Επιτροπής1: ένα σχέδιο οδηγίας σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για 

τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης και για τις συναφείς δραστηριότητες των 

ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) και έναν κανονισμό σχετικά με κοινούς κανόνες και 

πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση). Το παρόν 

έγγραφο αφορά το μέρος της πρότασης της Επιτροπής που αποτελεί την αναδιατυπωμένη 

οδηγία.2

Κατόπιν της αναθεώρησης από τους γλωσσομαθείς νομικούς, το Συμβούλιο υιοθέτησε την 

κοινή του θέση στις 6 Ιουνίου 2008.

Κατά την υιοθέτηση της κοινής του θέσης, το Συμβούλιο έλαβε υπ’ όψη τις γνώμες της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής3 και της Επιτροπής των Περιφερειών4. 

Μεγάλο μέρος των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που υιοθετήθηκε σε πρώτη 

ανάγνωση στις 25 Απριλίου 20075, ενσωματώθηκε ή συνυπολογίσθηκε στο σχετικό κείμενο, 

είτε αποτελεί μέρος της οδηγίας είτε του κανονισμού σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου.

Η πρόταση έχει ως στόχο την αναδιατύπωση των διαδοχικών τροποποιήσεων στην 
οδηγία 94/57/EK που θεσπίζει κοινούς κανόνες και πρότυπα για οργανισμούς που 
επιθεωρούν πλοία και εκδίδουν πιστοποιητικά πλοίων, τους λεγόμενους 
«εγκεκριμένους οργανισμούς».  Επιπλέον, ορισμένες διατάξεις της υπάρχουσας 
οδηγίας τροποποιούνται χάριν απλούστευσης ή εναρμόνισης ή προκειμένου να 
ενισχυθούν οι υπάρχοντες κανόνες, π.χ. με την ενίσχυση του ελέγχου των 
εγκεκριμένων οργανισμών και με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των κυρώσεων 
προς όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια έγκρισης. 

                                               
1 Η Επιτροπή διεβίβασε στις 30 Ιανουαρίου 2006 την πρότασή της για αναδιατυπωμένη οδηγία 

σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης 
πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (έγγραφο 5912/06 MAR 11 
ENV 50 CODEC 95).

2 Η κοινή θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο κανονισμού περιέχεται στο έγγραφο 5726/08, 
ενώ το αντίστοιχο σκεπτικό στο έγγραφο 5726/08 ADD 1.

3 EΟΚE 1177/2006 της 13.9.2006 (ΕΕ C 318 της 23.12.2006 - σ.195 - 201).
4 ΕτΠ 43/2006 της 15.6.2006 (ΕΕ C 229 της 22.9.2006, σ.38).
5 Έγγραφο 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα).
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II. Ανάλυση της κοινής θέσης

α) Τύπος της νομικής πράξης 

Το κύριο ζήτημα που προέκυψε κατά τις συζητήσεις στις ομάδες του Συμβουλίου ήταν ο 

τύπος της νομικής πράξης που πρότεινε η Επιτροπή. Αρκετές διατάξεις στην προτεινόμενη 

οδηγία πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι είτε επιβάλλουν απευθείας υποχρεώσεις, 

είτε μεταβιβάζουν στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να επιβάλει υποχρεώσεις σε άτομα, εν 

προκειμένω στους εγκεκριμένους οργανισμούς. Αυτό το επιβεβαίωσε η Νομική Υπηρεσία 

του Συμβουλίου με τη γνώμη της 8ης Οκτωβρίου 2007 (έγγραφο 13616/07) όπου συνέστησε 

να εκδοθεί η πράξη υπό μορφή κανονισμού ή, εναλλακτικά, να αναδιαμορφωθούν οι 

επίμαχες διατάξεις ή να χωριστεί η πράξη σε μια οδηγία και έναν κανονισμό.

Στην πολιτική συμφωνία του, το Συμβούλιο συμφώνησε να χωριστεί το κείμενο σε δύο 

χωριστές πράξεις, μια οδηγία και έναν κανονισμό. Η οδηγία περιλαμβάνει τις διατάξεις που 

απευθύνονται στα κράτη μέλη και αφορούν τη σχέση τους με τους εγκεκριμένους 

οργανισμούς· ενώ ο κανονισμός περιέχει όλες τις διατάξεις που αφορούν την έγκριση σε 

κοινοτικό επίπεδο, δηλ. τη χορήγηση και την ανάκληση της έγκρισης από την Επιτροπή, τις 

υποχρεώσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί ώστε να δικαιούνται 

κοινοτική έγκριση καθώς και τις πιθανές κυρώσεις εις βάρος των εγκεκριμένων οργανισμών 

που δεν πληρούν αυτές τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια.  

β) Κύρια ζητήματα σχετικά με την οδηγία 

Το Συμβούλιο ήταν σε θέση να συμφωνήσει ως προς όλα σχεδόν τα κύρια στοιχεία της 

πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τη σχέση των κρατών μελών με τους οργανισμούς που 

επιφορτίζονται με την επιθεώρηση, την έρευνα και την πιστοποίηση πλοίων.   Οι σχετικές 

διατάξεις περιέχουν λίγες μόνο αλλαγές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες διατάξεις της 

υπάρχουσας οδηγίας 94/57/EK.

Οι τροποποιήσεις του κειμένου από το Συμβούλιο είτε ήταν αναγκαίες για λόγους ορολογίας 

ή διατύπωσης, είτε αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:
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Πρώτον, σύμφωνα με το υπάρχον κοινοτικό σύστημα, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη 
μπορούν να μεταβιβάζουν στους εγκεκριμένους οργανισμούς τις αρμοδιότητές τους να 
επιθεωρούν πλοία και να εκδίδουν πιστοποιητικά στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών 
συμβάσεων, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι, εάν ένα κράτος μέλος δεν επιθυμεί πλέον να 
επιτρέπει σε έναν συγκεκριμένο εγκεκριμένο οργανισμό  να ενεργεί εξ ονόματός του, 
εναπόκειται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αναστείλει ή να αποσύρει την ανάθεση. Το 
κείμενο της κοινής θέσης δεν προσδιορίζει κάποια ειδική διαδικασία, πέρα από την 
υποχρέωση των κρατών μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη χωρίς 
καθυστέρηση σχετικά με την αναστολή ή την απόσυρση και να αιτιολογούν επαρκώς αυτό το 
μέτρο.

Δεύτερον, σύμφωνα με την τροποποιημένη απόφαση επιτροπολογίας6, το Συμβούλιο εισάγει 
στην κοινή του θέση την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο προκειμένου να τροποποιήσει 
την οδηγία σύμφωνα με τις τροποποιήσεις στις διεθνείς συμβάσεις, τα πρωτόκολλα, τους 
κώδικες και τα ψηφίσματα.

Τρίτον, το Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει το χρονικό πλαίσιο για την ενημέρωση 
εκ μέρους της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη και ορίζει ότι 
αυτό θα γίνεται κάθε δύο έτη. 

ΙΙΙ. Τροπολογίες 

Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις απόψεις που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την 
πρώτη του ανάγνωση της πρότασης.  Τα ακόλουθα στοιχεία της γνώμης του EΚ 
αντανακλώνται στην κοινή θέση του Συμβουλίου, μερικά από αυτά εν μέρει ή ως προς το 
πνεύμα τους: τροπολογίες 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 και 51.

Το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να δεχτεί μια ομάδα τροπολογιών (4, 5, 8, 27 και 48) για 
λόγους ορολογίας.  Οι τροπολογίες 30 και 31 κατά την γνώμη του Συμβουλίου είναι εν μέρει 
μη αποδεκτές διότι θα άλλαζαν αισθητά τους υπάρχοντες κανόνες περί οικονομικής ευθύνης 
των εγκεκριμένων οργανισμών λόγω ατυχήματος. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί με τις 
τροπολογίες 46 και 47 επειδή είναι υπερβολικά δεσμευτικές και μη σύμφωνες με την 
προσέγγιση του Συμβουλίου ως προς την ανάθεση αρμοδιοτήτων που αποδίδεται στα κράτη 
μέλη. Τέλος, οι τροπολογίες 1, 21, 28, 33 και 49 δεν είναι απολύτως σαφείς ή φαίνονται 
μάλλον περιττές.

                                               
6 Aπόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 

όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006 (ΕΕ L 
200 της 22.7.2006, σ. 11).
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IV. Συμπέρασμα 

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση είναι ο κατάλληλος τρόπος για να θεσπισθούν, μέσω 

αυτής της οδηγίας, τα μέτρα που θα ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη σχέση τους με τους 

οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων, ενώ όλες οι διατάξεις που αφορούν την 

έγκριση των οργανισμών αυτών σε κοινοτικό επίπεδο καθορίζονται στον παράλληλο 

κανονισμό. 

Το κείμενο της κοινής θέσης αντανακλά μεγάλο μέρος από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  Το Συμβούλιο προσβλέπει σε εποικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

_______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2008 (14.05)
(OR. en/fr)

Διοργανικός φάκελος :
2005/0237a (COD)

8925/08
ADD 1

CODEC 534
MAR 62
ENV 254

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95
Θέμα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και 
εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών 
(αναδιατύπωση) [πρώτη ανάγνωση]
- Έγκριση (ΝΠ + Δ)
α) της κοινής θέσης
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

«Η Επιτροπή υπενθυμίζει τη θέση της όσον αφορά την εκ μέρους των κρατών μελών κατάρτιση 

πινάκων αντιστοιχίας μεταξύ των εθνικών μέτρων μεταφοράς των κρατών μελών και της οδηγίας, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η εξέταση της συμφωνίας των εθνικών κανόνων με της κοινοτικές 

διατάξεις, με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, τη βελτίωση της νομοθεσίας και τη διαφάνεια.

Η Επιτροπή δεν θα παρεμποδίσει την επίτευξη συμφωνίας του Συμβουλίου σε αυτή την περίπτωση, 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διοργανική διαδικασία. Ωστόσο, αναμένει την από κοινού εξέταση 

του οριζόντιου αυτού ζητήματος εκ μέρους των θεσμικών οργάνων.»
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

«Το Συμβούλιο και η Επιτροπή θεωρούν ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την 

βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης θα πρέπει επίσης 

να επιδιώκονται σε διεθνές επίπεδο. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε συνεργασία με άλλα 

μέλη του ΔΝΟ, να προτείνουν στον ΔΝΟ την ανάπτυξη Διεθνούς Κώδικα για αναγνωρισμένους 

οργανισμούς.

Με βάση τις αρχές της παρούσας οδηγίας, ο εν λόγω Κώδικας θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά 

περίπτωση,

α) τους υποχρεωτικούς όρους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούνται από τους αναγνωρισμένους 

οργανισμούς όσον αφορά τις δραστηριότητες που προβλέπονται από το νόμο. Σε αυτούς 

συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι : γενικοί όροι όπως ανεξαρτησία, αμεροληψία, 

ακεραιότητα, ικανότητα και ευθύνη - όροι που αφορούν την οργάνωση, τη διαχείριση και 

τους πόρους, όροι που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησης, όροι που αφορούν τη διαχείριση 

της ποιότητας.

και

β) πλαίσιο και διαδικασίες για τη θέσπιση υποχρεωτικού συστήματος ελέγχου βάσει του οποίου 

θα επαληθεύεται η εκπλήρωση των υπό α) όρων από αναγνωρισμένο οργανισμό.»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 11.6.2008 
COM(2008) 370 τελικό 

2005/0237 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς 

επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών 
αρχών, καθώς και κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και 

εξέτασης πλοίων 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 
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2005/0237 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς 

επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών 
αρχών, καθώς και κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και 

εξέτασης πλοίων 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2005) 587 τελικό – 2005/0237COD): 

30 Ιανουαρίου 2006 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

13 Σεπτεµβρίου 2006 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών 15 Ιουνίου 2006 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

25 Απριλίου 2007 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 6 Ιουνίου 2008 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Αντικείµενο της πρότασης είναι η µεταρρύθµιση του ισχύοντος συστήµατος αναγνώρισης 
από την Κοινότητα των οργανισµών, στους οποίους αναθέτουν τα κράτη µέλη την 
επιθεώρηση και την πιστοποίηση της ασφάλειας των πλοίων µε βάση τις διεθνείς συµβάσεις 
(νηογνώµονες), σύστηµα που καθιερώθηκε µε την οδηγία 94/57/ΕΚ (ΕΕ L 319 της 
12.12.1994, σ. 20). Σε αυτήν την τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας, χρησιµοποιείται η 
διαδικασία της αναδιατύπωσης.  

Πιο συγκεκριµένα, η πρόταση αναδιατύπωσης αποσκοπεί: 

(1) Στην ενίσχυση των συστηµάτων ελέγχου των εγκεκριµένων οργανισµών, µε την 
ίδρυση κοινού αλλά ανεξάρτητου από αυτούς οργανισµού πιστοποίησης των 
συστηµάτων τους διαχείρισης της ασφάλειας. 

(2) Στην ενοποίηση του ισχύοντος διπλού συστήµατος κανονικής και περιορισµένης 
έγκρισης: η έγκριση θα χορηγείται πλέον µόνον ανάλογα µε την ποιότητα 
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εξυπηρέτησης και τις καλές επιδόσεις των αντίστοιχων οργανισµών και, συνεπώς, δεν 
θα εξαρτάται από το µέγεθός τους.  

(3) Στην απλούστευση και την καλύτερη διάρθρωση των κριτηρίων κοινοτικής έγκρισης, 
τα οποία θα καταστούν αυστηρότερα. 

(4) Στη µεταρρύθµιση του συστήµατος κυρώσεων, το οποίο σήµερα προβλέπει µόνον 
αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης. Η πρόταση αποβλέπει να καθιερωθεί ένα 
σύστηµα βαθµιαίων και αποτελεσµατικών οικονοµικών κυρώσεων, παράλληλα δε να 
διατηρηθεί η δυνατότητα απόσυρσης της έγκρισης στις σοβαρότερες περιπτώσεις. 

(5) Στην καθιέρωση αµοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών ταξινόµησης µεταξύ 
εγκεκριµένων οργανισµών (πιστοποιητικά συµµόρφωσης προς τους τεχνικούς 
κανονισµούς των οργανισµών αυτών), ιδίως σε ό,τι αφορά τους θαλάσσιους 
εξοπλισµούς, εφόσον αυτά χορηγούνται µε βάση ισοδύναµα τεχνικά πρότυπα. 

(6) Στη διευκρίνιση του πεδίο εφαρµογής ή στη διευκόλυνση της εφαρµογής ορισµένων 
διατάξεων της οδηγίας. 

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1. Ως προς τη διαίρεση της πρότασης σε σχέδιο οδηγίας και σε σχέδιο κανονισµού 

Με τη διαίρεση της πρότασης από το Συµβούλιο σε ένα σχέδιο οδηγίας και σε ένα σχέδιο 
κανονισµού επιδιώκεται να εξασφαλισθεί η νοµική στεγανότητα του συστήµατος, διότι 
πρόκειται ιδίως για την καθιέρωση υποχρεώσεων από πλευράς των εγκεκριµένων 
οργανισµών, όπως και για την καθιέρωση συστήµατος οικονοµικών κυρώσεων.  

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το σχέδιο οδηγίας αφορά τις σχέσεις των κρατών µελών µε τους 
εγκεκριµένους οργανισµούς στους οποίους αναθέτουν καθήκοντα επιθεώρησης και 
πιστοποίησης µε βάση τις διεθνείς συµβάσεις· ενώ το καθεστώς, το οποίο στο σύνολό του 
αφορά την αναγνώριση (καθώς και τη χορήγηση αναγνώρισης, τα κριτήρια αναγνώρισης, τις 
υποχρεώσεις ενηµέρωσης και συνεργασίας των εγκεκριµένων οργανισµών, την περιοδική 
αξιολόγησή τους, την αποκατάσταση των ελλείψεων και τέλος την ανάκληση της 
αναγνώρισης), περιλαµβάνεται στην ολότητά του στο σχέδιο κανονισµού.  

Η Επιτροπή αποδέχεται αυτήν την κατάτµηση εφόσον α) πέραν των απαραίτητων 
προσαρµογών στη διατύπωση, το θέµα είναι τυπικό χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η ουσία 
της πρότασής της και β) µπορεί να συµβάλει σε µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους 
αντίστοιχους εγκεκριµένους οργανισµούς. 

3.2. Επί του σχεδίου οδηγίας 

Η Επιτροπή κρίνει ότι η τροποποίηση των αιτιολογικών σκέψεων από το Συµβούλιο 
συµβαδίζει µε την τροποποίηση του διατακτικού. 

Όσον αφορά το διατακτικό,  
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• οι τροποποιήσεις των άρθρων 6 και 7 είναι σύµφωνες µε την καθιέρωση διαδικασίας 
κανονιστικής επιτροπής µε έλεγχο βάσει της απόφασης 2006/512/ΕΚ του Συµβουλίου1· 

• το Συµβούλιο αφαίρεσε τη ρήτρα διασφάλισης στο άρθρο 8 παράγραφος 1, για την οποία 
δεν είχε υπάρξει σχετική πρόταση από την Επιτροπή. Η Επιτροπή κρίνει πάντως ότι το 
θέµα πρέπει να θεωρηθεί τεχνικής φύσεως, για την απάλειψη ενός µηχανισµού 
προερχόµενου από τις πρώτες εκδόσεις της οδηγίας, ο οποίος κατέστη ανεφάρµοστος: ο 
µηχανισµός αυτός είναι όντως ασύµβατος µε την αρµοδιότητα αξιολόγησης και επιβολής 
κυρώσεων που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή µετά από διαδοχικές τροποποιήσεις. Συνεπώς, 
η Επιτροπή κρίνει ότι µπορεί να υποστηρίξει την τροποποίηση αυτή, καθώς δεν θίγει το 
δικαίωµά της να αναλαµβάνει πρωτοβουλία· 

• η Επιτροπή υπενθύµισε τη θέση της όσον αφορά την κατάρτιση από τα κράτη µέλη 
πινάκων αντιστοιχίας µεταξύ των µέτρων µεταφοράς που λαµβάνουν τα κράτη µέλη και 
των διατάξεων της οδηγίας, προς το συµφέρον των πολιτών, της "βελτίωση της 
νοµοθεσίας" και της διαφάνειας. Παρά την κατάργηση αυτής της υποχρέωσης στο άρθρο 
14, η Επιτροπή δεν εµπόδισε τη συµφωνία µε το Συµβούλιο ενόψει της κατάληξης της 
διοργανικής διαδικασίας. Προσδοκά ωστόσο να εξετασθεί από κοινού από τα θεσµικά 
όργανα αυτό το οριζόντιου χαρακτήρα θέµα. 

Στο τροποποιηµένο κείµενο έχουν ενσωµατωθεί οι τροπολογίες 3, 5, 7, 9, 13, 29, 34, 35 έως 
37 και 51 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις οποίες είχε αποδεχθεί η Επιτροπή. Όσον αφορά 
τις τροπολογίες 1, 4 και 8, οι οποίες είναι συντακτικού χαρακτήρα και είχαν γίνει δεκτές από 
την Επιτροπή, δεν ενσωµατώθηκαν στο κείµενο· ωστόσο, το πνεύµα των δύο πρώτων 
αντικατοπτρίζεται στο κριτήριο B6 (l) του παραρτήµατος του σχεδίου κανονισµού, γεγονός 
που η Επιτροπή έκρινε ορθό. 

Η Επιτροπή θεωρεί τις υπόλοιπες τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο στο διατακτικό 
ως προσαρµογές ελάσσονος σηµασίας ή/και συντακτικού ή τεχνικού χαρακτήρα και για το 
λόγο αυτό τις αποδέχεται.  

3.3. Επί του σχεδίου κανονισµού 

Η Επιτροπή κρίνει ότι η τροποποίηση των αιτιολογικών σκέψεων από το Συµβούλιο 
συµβαδίζει µε την τροποποίηση του διατακτικού, εξαιρουµένων των αιτιολογικών σκέψεων 
1α και 28α. Ως προς αυτές: 

• Η Επιτροπή διαφωνεί µε τη νέα αιτιολογική σκέψη 1α, σύµφωνα µε την οποία ο 
κανονισµός πρέπει να ερµηνεύεται µε βάση το διεθνές δίκαιο. Η Επιτροπή κρίνει επ’αυτού 
ότι: α) το σχέδιο κανονισµού συµβαδίζει πλήρως µε το διεθνές δίκαιο και β) η ερµηνεία 
του κοινοτικού δικαίου υπάγεται αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο οποίο δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν περιορισµούς από 
τον νοµοθέτη.  

• Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί τη νέα αιτιολογική σκέψη 28α, διότι καλύπτει την 
αναγκαιότητα να συνδεθεί η υποχρέωση των εγκεκριµένων οργανισµών να διαθέτουν 
διεξοδικό σύνολο τεχνικών κανονισµών µε την υποχρέωση εναρµόνισής τους· ωστόσο, η 
Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των εγκεκριµένων οργανισµών και των οργανισµών που 

                                                 
1 ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11. 
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υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, θα εξακολουθήσει να απαιτεί πλήρη τήρηση αυτών των 
δύο υποχρεώσεων.  

Όσον αφορά το διατακτικό, 

• Με τη νέα παράγραφο 1α του άρθρου 4 διατυπώνεται ρητά αυτό που υπονοούσε η 
Επιτροπή στην πρότασή της, δηλαδή ότι η αναγνώριση χορηγείται µόνον στους 
οργανισµούς που πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης.  

• Η τροποποίηση της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου καθιστά πιο ευέλικτη τη δυνατότητα 
περιορισµού της αναγνώρισης, περιορισµός ο οποίος παραµένει αυστηρά ποιοτικού 
χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, η υποχρέωση της Επιτροπής να επεξηγεί τους λόγους 
περιορισµού της αναγνώρισης και των όρων τυχόν άρσης της ενισχύει την προστασία των 
δικαιωµάτων και των συµφερόντων του ενδιαφερόµενου οργανισµού. 

• Στο άρθρο 5, η προσθήκη προθεσµιών στην εντολή λήψης διορθωτικών µέτρων ενισχύει 
την πίεση στον ενδιαφερόµενο εγκεκριµένο οργανισµό όταν διαπιστώνονται ελλείψεις. 

• Η τροποποίηση του άρθρου 6 από το Συµβούλιο συνεπάγεται καταρχήν την καθιέρωση 
διαδικασίας συµβουλευτικής επιτροπής, όταν η Επιτροπή πρόκειται να επιβάλει κυρώσεις 
σε ασυνεπή εγκεκριµένο οργανισµό. Η Επιτροπή κρίνει εν γένει ότι η διαδικασία 
επιτροπής δεν ενδείκνυται γι’αυτού του τύπου τις αποφάσεις, αναγνωρίζει όµως οι 
αποφάσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τις σχέσεις µεταξύ των κρατών µελών των 
ενδιαφερόµενων οργανισµών, καθώς απώτερος στόχος της κοινοτικής αναγνώρισης είναι 
να επιτραπεί στα κράτη µέλη να αναθέτουν καθήκοντα επιθεώρησης και πιστοποίησης µε 
βάση τις διεθνείς συνθήκες. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποδέχεται τη λύση που επέλεξε 
το Συµβούλιο η οποία, ενώ επιτρέπει στα κράτη µέλη να εκφράζουν την άποψή τους για 
τις παραβάσεις που διαπιστώνονται και τις κυρώσεις που πρέπει να επιβληθούν, αποκλείει 
κάθε δυνατότητα πολιτικής επιρροής στη διαδικασία. Άλλωστε, το Συµβούλιο έκρινε 
αναγκαίο να υπολογίζεται το µέγιστο ποσό των επιβαλλόµενων προστίµων µε βάση τον 
µέσο κύκλο εργασιών του ενδιαφερόµενου εγκεκριµένου οργανισµού κατά τα τρία 
προηγούµενα οικονοµικά έτη, το οποίο κρίνεται δίκαιο. Τέλος, η απόδοση πλήρους 
δικαιοδοσίας στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ό,τι αφορά τα πρόστιµα 
ενισχύει τις εγγυήσεις για τη διαδικασία και την προστασία των δικαιωµάτων 
υπεράσπισης.  

• Όσον αφορά την ανάκληση της αναγνώρισης, το Συµβούλιο πρόσθεσε µια πέµπτη 
περίπτωση, µε σκοπό ιδίως να αποφεύγεται η επιδότηση των προστίµων που επιβάλλονται 
σε εγκεκριµένο οργανισµό από τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα. Η Επιτροπή 
υποστηρίζει πλήρως αυτήν την προσέγγιση διότι το ενδεχόµενο αυτό θα αφαιρούσε όλες 
τις αποτρεπτικές δυνατότητες του συστήµατος.  

• Η αλλαγή του τίτλου του άρθρου 9 από το Συµβούλιο δεν αλλοιώνει την ουσία της 
αρχικής πρότασης της Επιτροπής, καθώς η πρόσβαση στα έγγραφα και στα πλοία για την 
αξιολόγηση των εγκεκριµένων οργανισµών παραµένει πλήρως προστατευµένη.  

• Στο άρθρο 10 επήλθαν σηµαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την αµοιβαία αναγνώριση των 
πιστοποιητικών κλάσης, η οποία καθίσταται πλέον αυτόµατη για όλους τους εξοπλισµούς 
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που καλύπτει η οδηγία 96/98/ΕΚ2 για τους θαλάσσιους εξοπλισµούς. Το Συµβούλιο 
διευκρινίζει ότι η αµοιβαία αναγνώριση αφορά µόνον τους εξοπλισµούς, το υλικό και τα 
συστατικά µέρη, διατυπώνοντας έτσι ρητά αυτό που ενυπήρχε ήδη στην αρχική πρόταση. 
Το Συµβούλιο πρόσθεσε δύο νέους µηχανισµούς: αφενός, την υποχρέωση των 
εγκεκριµένων οργανισµών να αιτιολογούν τις περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτυγχάνεται 
αµοιβαία αναγνώριση, και τούτο αποκλειστικά για λόγους ασφάλειας· αφετέρου, ρήτρα 
διασφάλισης µε την οποία οι εγκεκριµένοι οργανισµοί θα µπορούν να απορρίπτουν την 
εγκατάσταση µη σύµφωνων ειδικών εξοπλισµών στα πλοία, χωρίς όµως να τίθεται υπό 
αµφισβήτηση η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης. Τέλος, η περίοδος που προβλέπεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 53 για την υποβολή έκθεσης από την 
Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώρισης επεκτάθηκε από τρία σε 
πέντε έτη, µεταβολή την οποία Επιτροπή κρίνει ορθή λόγω της τεχνικής συνθετότητας της 
διαδικασίας που αναλαµβάνουν οι εγκεκριµένοι οργανισµοί. 

• Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι διατηρήθηκε στην κοινή 
θέση η υποχρέωση των εγκεκριµένων οργανισµών να καταρτίσουν κοινό και ανεξάρτητο 
σύστηµα πιστοποίησης των αντίστοιχων συστηµάτων διαχείρισης της ποιότητας. Έτσι, το 
άρθρο 11 περιέχει τα ουσιώδη της αρχικής πρότασης, η δε κατάρτιση του συστήµατος 
επαφίεται εξ ολοκλήρου στους εγκεκριµένους οργανισµούς, δηλαδή χωρίς ανάµειξη των 
κρατών µελών και της Επιτροπής. Στο θέµα αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυµούσε 
την ανάµειξη των κρατών µελών, την οποία η Επιτροπή είχε δεχθεί επί της αρχής· ωστόσο, 
η ιδέα αυτή πρέπει να εγκαταλειφθεί ενόψει της εκπόνησης διεθνούς κώδικα για τους 
εγκεκριµένους οργανισµούς, ο οποίος θα περιλαµβάνει ισχυρό µηχανισµό ανεξάρτητης 
πιστοποίησης, βλ. κατωτέρω. 

• Όσον αφορά τη διαδικασία επιτροπής, το Συµβούλιο εισήγαγε τη δυνατότητα της 
Επιτροπής να αποφασίζει τους τρόπους ερµηνείας και εφαρµογής των κριτηρίων του 
παραρτήµατος. Αυτό κρίνεται σκόπιµο για την αποτελεσµατική τους εφαρµογή και 
παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στα ενδιαφερόµενα µέρη, δεδοµένου του 
γενικόλογου ενίοτε χαρακτήρα των ορισµένων κριτηρίων, όταν πρόκειται παραδείγµατος 
χάριν για τους πόρους που απαιτούνται για τους εγκεκριµένους οργανισµούς. 

Το τροποποιηµένο κείµενο περιλαµβάνει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει τις τροπολογίες 6, 12, 15, 
17, 18, 25, 38 έως 44, 50, 52 έως 56, 59 έως 61, 66 και 68, τις οποίες είχε αποδεχθεί η 
Επιτροπή. Οι τροπολογίες 18, 26, 14 και 69 που είχε αποδεχθεί η Επιτροπή εξ ολοκλήρου ή 
εν µέρει ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση µε ικανοποιητικό τρόπο κατά την άποψη της 
Επιτροπής. Οι τροπολογίες 16, 62, 64, 65 και 71, οι οποίες αφορούσαν το όνοµα του 
οργανισµού που επιφορτίζεται µε την πιστοποίηση των συστηµάτων ποιότητας των 
εγκεκριµένων οργανισµών, είχαν γίνει δεκτές από την Επιτροπή µόνον επί της αρχής, διότι η 
χρήση του όρου «επιτροπή» θα µπορούσε να δηµιουργήσει σύγχυση µε τη διαδικασία 
επιτροπολογίας· η Επιτροπή κρίνει ότι το όνοµα που επέλεξε το Συµβούλιο, δηλαδή 
«σύστηµα αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας», αποτελεί απολύτως ικανοποιητικό 
συµβιβασµό. 

Εκτός από τις τροπολογίες που αναφέρθηκαν προηγουµένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
τροποποιήσεις του Συµβουλίου στο διατακτικό είναι ελάσσονος σηµασίας ή/και απλώς 
συντακτικού ή τεχνικού χαρακτήρα και ότι εποµένως µπορεί να τις αποδεχθεί.  

                                                 
2 ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/84/ΕΚ (ΕΕ 

L 324 της 29.11.2002, σ. 53). 
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3.4. Κοινή δήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την εκπόνηση κώδικα 
για τους εγκεκριµένους οργανισµούς από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό 
(∆ΝΟ) 

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο είναι της άποψης ότι το υπό εκπόνηση σύστηµα της 
Κοινότητας θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως µοντέλο σε διεθνή κλίµακα, σύµφωνα µε το 
ενδιαφέρον που είχε διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη συνάρθρωσης 
του διεθνούς µε το κοινοτικό σύστηµα. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή και τα κράτη µέλη είναι 
έτοιµα να προτρέψουν τον ∆ΝΟ να εκπονήσει κώδικα που θα εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
ποιότητας, σε παγκόσµια κλίµακα, για το έργο των νηογνωµόνων. Έτσι, το Συµβούλιο και η 
Επιτροπή υπέγραψαν κοινή δήλωση προς την κατεύθυνση αυτή, η οποία επισυνάπτεται στην 
παρούσα ανακοίνωση. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου ανταποκρίνεται πλήρως στους λόγους που οδήγησαν την 
Επιτροπή να υποβάλει την πρόταση αναδιατύπωσης της οδηγίας 94/57/ΕΚ και περιέχει την 
ουσία των µέτρων που είχε προτείνει, τα οποία µετά την διαίρεση της νοµοθετικής πράξης σε 
ένα σχέδιο οδηγίας και σε ένα σχέδιο κανονισµού έχουν ενσωµατωθεί σε µεγάλο βαθµό. 
Εξάλλου, στην κοινή θέση εντάχθηκαν σχεδόν όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, τις οποίες η Επιτροπή είχε αποδεχθεί εξ ολοκλήρου ή εν µέρει. 

Η Επιτροπή κρίνει συνεπώς ότι η κοινή θέση, η οποία αποφασίσθηκε οµόφωνα, συνιστά καλή 
βάση συναίνεσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση και την αποδέχεται µε 
τις παρατηρήσεις και τις επιφυλάξεις που περιγράφονται κατωτέρω. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή κρίνουν ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας για την 
αναβάθµιση της ασφάλειας των πλοίων και την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης πρέπει να 
επιδιωχθούν και σε διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει, 
επιζητώντας τη συνεργασία µε άλλα µέλη του ∆ΝΟ, να προτείνουν στον ∆ΝΟ την εκπόνηση 
διεθνούς κώδικα για τους αναγνωρισµένους οργανισµούς. 

Στηριζόµενος στις αρχές της παρούσας οδηγίας, ο κώδικας αυτός πρέπει να περιέχει, 
αναλόγως, 

α) τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί όσον 
αφορά το καταστατικό έργο. Μεταξύ άλλων, πρέπει να περιλαµβάνονται οι εξής: γενικές 
απαιτήσεις όπως ανεξαρτησία, αµεροληψία, ακεραιότητα, επάρκεια και υπευθυνότητα· 
απαιτήσεις όσον αφορά την οργάνωση, τη διαχείριση και τους πόρους· απαιτήσεις όσον 
αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης· απαιτήσεις όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας· 

και 

β) πλαίσιο και διαδικασίες υποχρεωτικού καθεστώτος ελέγχου, µε το οποίο θα ελέγχεται εάν 
ο αναγνωρισµένος οργανισµός πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α).» 
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