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ΟΔΗΓΙΑ 2008/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος

παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης

(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 των 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 (δεν έχει δημοσιευθεί 

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

(1) Με την έκδοση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ1, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε 

συμπληρωματικά μέσα για την πρόληψη καταστάσεων που συνιστούν απειλή για τη 

διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος.

(2) Εφόσον η παρούσα οδηγία αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ, οι 

περισσότερες από τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνει δεν εφαρμόζονται στα κράτη μέλη 

που δεν διαθέτουν θαλάσσιες ακτές ή θαλάσσια λιμάνια. Ως εκ τούτου, οι μόνες 

υποχρεώσεις που ισχύουν για την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, το 

Λουξεμβούργο ή τη Σλοβακία αφορούν τα πλοία με σημαία των εν λόγω κρατών μελών, 

χωρίς να θίγεται η υποχρέωση των κρατών μελών για συνεργασία ώστε να εξασφαλίζεται 

η συνέχεια μεταξύ των θαλάσσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών διαχείρισης άλλων 

τρόπων κυκλοφορίας, και ιδίως των υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

(3) Δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, τα παράκτια κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν στο πλαίσιο των αποστολών 

παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας που εκτελούν στις περιοχές αρμοδιότητάς 

τους. Το κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία 

(εφεξής: SafeSeaNet), που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη 

μέλη, περιλαμβάνει αφενός δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων και αφετέρου τυποποίηση των 

κύριων διαθέσιμων πληροφοριών για τα πλοία και τα φορτία τους (προειδοποιήσεις και 

υποβολή αναφορών). Παρέχει έτσι τη δυνατότητα να εντοπίζονται στην πηγή και να 

ανακοινώνονται σε κάθε αρχή ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα πλοία που 

βρίσκονται στα ευρωπαϊκά ύδατα, τις κινήσεις και το επικίνδυνο ή ρυπογόνο φορτίο τους, 

καθώς και σχετικά με θαλάσσια συμβάντα.

                                               

1 ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 10.
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(4) Συναφώς, ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση επιχειρησιακής εκμετάλλευσης των 

πληροφοριών που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό έχει η ένταξη στο κοινοτικό σύστημα 

ανταλλαγής πληροφοριών SafeSeaNet των απαραίτητων υποδομών για τη συλλογή και την 

ανταλλαγή των δεδομένων που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, και οι οποίες 

αναπτύσσονται από τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις.

(5) Μεταξύ των πληροφοριών οι οποίες κοινοποιούνται και ανταλλάσσονται δυνάμει της 

οδηγίας 2002/59/EΚ, ιδιαίτερη σημασία έχουν αυτές που αφορούν τα ακριβή 

χαρακτηριστικά των επικίνδυνων ή ρυπογόνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται διά 

θαλάσσης. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων θαλάσσιων 

ατυχημάτων, είναι απαραίτητο να έχουν οι παράκτιες αρχές ευκολότερη πρόσβαση στα 

χαρακτηριστικά των δια θαλάσσης μεταφερόμενων υδρογονανθράκων, βασικό στοιχείο 

για την επιλογή των πλέον ενδεδειγμένων τεχνικών ελέγχου, καθώς και για την 

εξασφάλιση στις εν λόγω αρχές, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, άμεσης σύνδεσης με 

τους εκμεταλλευόμενους τα πλοία που γνωρίζουν καλύτερα τα μεταφερόμενα 

εμπορεύματα.

(6) Ο εξοπλισμός που εξασφαλίζει την αυτόματη αναγνώριση των πλοίων (AIS-Automatic 

Identification System) και προβλέπεται από τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της 

ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα της 1ης Νοεμβρίου 1974, δεν βελτιώνει μόνο τις 

δυνατότητες παρακολούθησης των εν λόγω πλοίων, αλλά κυρίως την ασφάλειά τους σε 

περιπτώσεις ναυσιπλοΐκής εγγύτητας. Ως εκ τούτου, το AIS εντάχθηκε στο διατακτικό της 

οδηγίας 2002/59/EΚ. Δεδομένου του σημαντικού αριθμού συγκρούσεων στις οποίες 

εμπλέκονται αλιευτικά σκάφη τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν αναγνωριστεί από τα 

εμπορικά πλοία ή δεν έχουν αναγνωρίσει εμπορικά πλοία γύρω τους, είναι ιδιαίτερα 

επιθυμητή η επέκταση του μέτρου αυτού σε αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των 15 μέτρων. 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου, μπορεί να χορηγείται οικονομική 

βοήθεια για την εγκατάσταση επί των αλιευτικών σκαφών εξοπλισμού ασφαλείας όπως το 

AIS.
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(7) Η υποχρέωση τοποθέτησης του AIS θα πρέπει να νοείται ως υποχρέωση συνεχούς 

διατήρησης του AIS σε λειτουργία, εκτός των περιπτώσεων όπου διεθνείς κανόνες ή 

πρότυπα προβλέπουν την προστασία των πληροφοριών περί ναυσιπλοΐας.

(8) Ενδείκνυται η μελέτη πιθανών περιπτώσεων συνέργειας μεταξύ του AIS και των 

συστημάτων εντοπισμού θέσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των 

σκαφών. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει 

να μελετήσει τη σκοπιμότητα και να ορίσει αναλυτικούς κανόνες για την ενσωμάτωση του 

AIS στα συστήματα εντοπισμού θέσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο 

πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η έρευνα σχετικά με την ενοποίηση των εν λόγω 

συστημάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις ελέγχου των 

αλιευτικών στόλων, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των 

διαβιβαζόμενων δεδομένων.

(9) Η οδηγία 2002/59/EΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν ειδικά μέτρα για σκάφη 

που παρουσιάζουν δυνητικό κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα εξαιτίας της διαγωγής ή της 

κατάστασής τους. Θα ήταν επομένως επιθυμητό να προστεθούν στον κατάλογο των εν 

λόγω πλοίων εκείνα που δεν διαθέτουν ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη ή οικονομικές 

εγγυήσεις ή επίσης εκείνα που, σύμφωνα με μαρτυρίες πλοηγών ή λιμενικών αρχών, 

παρουσιάζουν εμφανείς ανωμαλίες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της 

ναυσιπλοΐας ή να συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον.
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(10) Σύμφωνα με την οδηγία 2002/59/EΚ, κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά κινδύνους από 

εξαιρετικά δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, να ληφθούν υπόψη οι δυνητικοί κίνδυνοι 

για τη ναυσιπλοΐα από τον σχηματισμό πάγων. Επομένως, όταν μία αρμόδια αρχή, που 

έχει οριστεί από κράτος μέλος, εκτιμά, βάσει πρόγνωσης σχετικής με την κατάσταση των 

πάγων από ειδικευμένη μετεωρολογική υπηρεσία πληροφοριών, ότι οι συνθήκες 

ναυσιπλοΐας συνεπάγονται σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής ή 

σοβαρό κίνδυνο ρύπανσης, πρέπει να ενημερώνει τους κυβερνήτες των πλοίων που 

βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς της ή που προτίθενται να καταπλεύσουν ή να 

αποπλεύσουν από λιμένες της οικείας περιοχής. Η οικεία αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση 

να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 

και για την προστασία του περιβάλλοντος.

(11) Η οδηγία 2002/59/EΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια για την υποδοχή, 

εφόσον απαιτηθεί, πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο στους λιμένες τους ή σε κάθε άλλο 

προστατευόμενο τόπο υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες, με σκοπό να περιοριστεί η 

έκταση των συνεπειών των θαλασσίων ατυχημάτων. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των 

κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τα καταφύγια για τα πλοία που χρήζουν συνδρομής, 

που επισυνάφθηκαν στοψήφισμα Α.949(23) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

(IMO) της 13ης Δεκεμβρίου 2003 (εφεξής: ψήφισμα Α.949(23) του IMO), και οι οποίες 

υιοθετήθηκαν κατόπιν της εκδόσεως της οδηγίας 2002/59/ΕΚ και αφορούν μάλλον τα 

πλοία που χρήζουν συνδρομής όταν δεν διακυβεύεται η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής 

στη θάλασσα, παρά τα πλοία που διατρέχουν κίνδυνο, η οδηγία αυτή θα πρέπει να 

τροποποιηθεί αναλόγως.
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(12) Λαμβανομένου υπόψη του ψηφίσματος Α.949(23) του IMO και κατόπιν των εργασιών που 

διεξήχθησαν σε συνεργασία με την Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 

ασφάλεια στη θάλασσα (εφεξής: Οργανισμός) και τα κράτη μέλη, είναι απαραίτητη η 

θέσπιση των βασικών διατάξεων που θα πρέπει να περιέχονται στα σχέδια για την 

υποδοχή των πλοίων που χρήζουν συνδρομής, ώστε να εξασφαλίζεται εναρμονισμένη και 

αποτελεσματική εφαρμογή του εν λόγω μέτρου και να αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις 

που βαρύνουν τα κράτη μέλη.

(13) Το ψήφισμα Α.949(23) του IMO προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για τυχόν σχέδια που 

προετοιμάζουν τα κράτη μέλη προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις απειλές 

που προέρχονται από τα πλοία που χρήζουν συνδρομής. Ωστόσο κατά την αξιολόγηση των 

κινδύνων που προέρχονται από τις απειλές αυτές, τα κράτη μέλη δύνανται, λόγω των 

ειδικών περιστάσεών τους, να λαμβάνουν υπόψη άλλους παράγοντες όπως η χρήση 

θαλασσινού νερού για την παραγωγή πόσιμου νερού καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας.

(14) Όταν ένα πλοίο χρήζει συνδρομής, ενδέχεται να πρέπει να ληφθεί απόφαση αναφορικά με 

την υποδοχή σε καταφύγιο του εν λόγω πλοίου. Ενδείκνυται προς τούτο η αρμόδια αρχή 

να προβεί σε εκ των προτέρων αξιολόγηση της κατάστασης, βάσει των πληροφοριών που 

περιέχονται στο ισχύον σχέδιο για την υποδοχή πλοίων σε καταφύγιο.
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(15) Τα σχέδια για την υποδοχή των πλοίων που χρήζουν συνδρομής πρέπει να περιγράφουν 

επακριβώς την αλληλουχία των αποφάσεων που καταλήγουν σε συναγερμό και στην 

αντιμετώπιση των εν λόγω καταστάσεων. Πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια οι 

αρμόδιες αρχές και η δικαιοδοσία τους, καθώς και τα μέσα επικοινωνίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων μερών. Οι εφαρμοστέες διαδικασίες πρέπει να εξασφαλίζουν ταχεία λήψη 

των κατάλληλων αποφάσεων, βάσει της εμπειρογνωμοσύνης και των κατάλληλων 

πληροφοριών που έχει στη διαθεσή της η αρμόδια αρχή.

(16) Κατά την κατάρτιση των σχεδίων πρέπει επίσης τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν 

πληροφορίες για πιθανά καταφύγια κατά μήκος της ακτής, ώστε η αρμόδια αρχή να είναι 

σε θέση, σε περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος στη θάλασσα να προσδιορίζει με 

σαφήνεια και ταχύτητα τις πλέον ενδεδειγμένες περιοχές για την υποδοχή πλοίων που 

χρήζουν συνδρομής. Οι σχετικές αυτές πληροφορίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

περιγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών των εξεταζόμενων θέσεων, καθώς και του 

διαθέσιμου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που διευκολύνουν την υποδοχή των 

πλοίων που χρήζουν συνδρομής ή την αντιμετώπιση των συνεπειών ενός ατυχήματος ή 

ενός συμβάντος ρύπανσης.

(17) Είναι σημαντικό να γίνεται η κατάλληλη δημοσίευση του καταλόγου των αρμοδίων αρχών 

που είναι επιφορτισμένες με τη λήψη της απόφασης για την υποδοχή ενός πλοίου σε 

καταφύγιο, καθώς και των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη λήψη και διεκπεραίωση των 

συναγερμών. Μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρήσιμη, για τα μέρη που συμμετέχουν σε 

επιχείρηση συνδρομής στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών παροχής 

συνδρομής και ρυμούλκησης, και τις αρχές των γειτονικών κρατών μελών που ενδέχεται 

να θιγούν από κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, η παροχή πρόσβασης στις 

κατάλληλες πληροφορίες.
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(18) Συγκεκριμένος σκοπός των μέτρων παρακολούθησης και οργάνωσης της θαλάσσιας 

κυκλοφορίας είναι να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να σχηματίζουν πραγματική 

εικόνα σχετικά με τα πλοία που πλέουν στα ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους και επομένως 

να προλαμβάνουν, κατά περίπτωση, καλύτερα τους δυνητικούς κινδύνους. Στο πλαίσιο 

αυτό, η κοινοποίηση των πληροφοριών παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας 

των συλλεγόμενων στοιχείων και διευκολύνει την επεξεργασία τους.

(19) Σύμφωνα με την οδηγία 2002/59/ΕΚ, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν 

πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο ως προς την εναρμόνιση της ανταλλαγής δεδομένων 

σε ηλεκτρονική μορφή, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ή ρυπογόνων 

εμπορευμάτων. Το SafeSeaNet, το οποίο τελεί υπό ανάπτυξη από το 2002, θα πρέπει 

πλέον να καθιερωθεί ως δίκτυο αναφοράς σε κοινοτική κλίμακα.

(20) Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις νέες τεχνολογίες και ιδίως στις διαστημικές εφαρμογές 

τους όπως στα συστήματα παρακολούθησης των πλοίων μέσω ραδιοφάρων, στα 

συστήματα απεικόνισης ή στο Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS)

παρέχει σήμερα τη δυνατότητα επέκτασης της παρακολούθησης της θαλάσσιας 

κυκλοφορίας στην ανοιχτή θάλασσα και επομένως καλύτερης κάλυψης των ευρωπαϊκών 

υδάτων, και μέσω συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων

(LRIT). Για να εξασφαλιστεί η πλήρης ένταξη των εν λόγω εργαλείων στο σύστημα 

παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης, το οποίο εγκαθιδρύθηκε 

με την οδηγία 2002/59/ΕΚ, απαιτείται πλήρης κοινοτική συνεργασία για τα εν λόγω έργα.

(21) Για να εξασφαλιστεί βέλτιστη και εναρμονισμένη σε κοινοτικό επίπεδο αξιοποίηση των 

πληροφοριών που συλλέγονται βάσει της οδηγίας 2002/59/ΕΚ όσον αφορά την ασφάλεια 

στη θάλασσα, πρέπει η Επιτροπή να μπορεί, εφόσον απαιτηθεί, να εξασφαλίζει την 

επεξεργασία, αξιοποίηση και διάδοση των δεδομένων αυτών στις αρχές που έχουν οριστεί 

από τα κράτη μέλη.
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(22) Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη του συστήματος «Equasis» κατέδειξε τη σημασία που έχει η 

προώθηση της παιδείας που αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, ιδίως στους θαλάσσιους 

μεταφορείς. Η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να συμβάλει στη διάδοση, ιδίως μέσω του εν 

λόγω συστήματος, κάθε πληροφορίας σχετικής με την ασφάλεια στη θάλασσα.

(23) Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία (ασφάλειας στη 

θάλασσα) και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)1, συγκεντρώνει τα 

καθήκοντα των επιτροπών που έχουν συγκροτηθεί από την κοινοτική νομοθεσία όσον 

αφορά την ασφάλεια στη ναυτιλία, την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και την 

προστασία των όρων διαβίωσης και εργασίας στα πλοία. Κατά συνέπεια θα πρέπει να 

αντικατασταθεί η υφιστάμενη επιτροπή από την COSS.

(24) Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των σχετικών διεθνών νομικών 

πράξεων.

(25) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπιστούν 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 Επιτροπή2.

(26) Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί την οδηγία 2002/59/ΕΚ, 

προκειμένου να εισαγάγει τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις των σχετικών διεθνών 

συμβάσεων, πρωτοκόλλων, κωδίκων και ψηφισμάτων. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 

γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 

οδηγίας αυτής, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει 

να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο την οποία προβλέπει το 

άρθρο 5α της αποφάσεως 1999/468/ΕΚ.

                                               

1 ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 93/2007 (ΕΕ L 22, 31.1.2007, σ.12).

2 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
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(27) Σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 

την Ασφάλεια στη Θάλασσα1, ο Οργανισμός παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη

την απαραίτητη αρωγή για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/59/ΕΚ.

(28) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της 

νομοθεσίας2, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση, και προς 

όφελος της Κοινότητας, και να δημοσιοποιούν τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι 

αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς 

στο εθνικό δίκαιο.

(29) Κατά συνέπεια, η οδηγία 2002/59/EΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

                                               

1 ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό 
(ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1).

2 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1.
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Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η οδηγία 2002/59/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

(1) Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:

«Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα κατωτέρω, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά:»

(2) Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:

(α) Το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:

(i) η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«σχετικές διεθνείς πράξεις», οι ακόλουθες πράξεις, στην επικαιροποιημένη 

τους εκδοχή:»

(ii) προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

«- το «ψήφισμα Α.917(22) του ΙΜΟ», το ψήφισμα Α.917(22) του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την επί 

του πλοίου χρήση των AIS», όπως τροποποιήθηκε με το ψήφισμα 

Α.956(23) του ΙΜΟ·
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- το «ψήφισμα A.949(23) του ΙΜΟ», το ψήφισμα 949(23) του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

τα καταφύγια για τα πλοία που χρήζουν συνδρομής»·

- το «ψήφισμα A.950(23) του ΙΜΟ», το ψήφισμα 950(23) του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συνδρομής στη θάλασσα 

(MAS)».»

(β) Το στοιχείο ια) τροποποιείται ως εξής:

«(ια) «αρμόδιες αρχές»: οι αρχές και οι οργανισμοί οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη 

μέλη προκειμένου να εκτελούν καθήκοντα δυνάμει της παρούσας οδηγίας.»

(γ) Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

«ιθ) «SafeSeaNet», κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια 

κυκλοφορία, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τα 

κράτη μέλη για την εξασφάλιση της εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας·

κ) «προγραμματισμένη γραμμή», μια σειρά δρομολογίων οργανωμένη κατά 

τρόπο που να εξασφαλίζει σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσότερων ίδιων λιμένων, 

είτε σύμφωνα με δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα ή με δρομολόγια τόσο 

τακτικά ή συχνά ώστε να συνιστούν αναγνωρίσιμη συστηματική σειρά·
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κα) «αλιευτικό σκάφος», οποιοδήποτε σκάφος το οποίο είναι εξοπλισμένο για την 

εμπορική εκμετάλλευση έμβιων υδρόβιων πόρων·

κβ) «πλοίο χρήζον συνδρομής», το πλοίο η κατάσταση του οποίου, πλην εκείνης 

που απαιτεί τη διάσωση των επιβαινόντων, μπορεί να καταλήξει σε ναυάγιο ή 

σε κίνδυνο για το περιβάλλον ή τη ναυσιπλοΐα.»

(3) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6α

Χρήση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) από αλιευτικά πλοία

Κάθε αλιευτικό πλοίο συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων που φέρει σημαία κράτους 

μέλους και είναι νηολογημένο στην Κοινότητα ή αναπτύσσει δραστηριότητα στα 

εσωτερικά ύδατα ή στα χωρικά ύδατα κράτους μέλους, ή που εκφορτώνει το αλίευμά του 

σε λιμάνι κράτους μέλους, είναι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος II, 

μέρος I, σημείο 3, εξοπλισμένο με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) (κατηγορίας 

Α), το οποίο να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές επιδόσεων του ΙΜΟ.

Τα αλιευτικά πλοία που είναι εξοπλισμένα με AIS, το διατηρούν πάντοτε εν λειτουργία. Σε 

εξαιρετικές περιστάσεις, ο κυβερνήτης μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του AIS όταν 

το θεωρεί αναγκαίο για την προστασία του πλοίου του.»
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(4) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Υποχρεώσεις του φορτωτή

Τα επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα δεν παραδίδονται προς μεταφορά ούτε 

φορτώνονται επί οιουδήποτε πλοίου, ανεξαρτήτως των διαστάσεών του, σε λιμένα 

κράτους μέλους, εάν δεν παραδοθεί στον πλοίαρχο ή τον εκμεταλλευόμενο το πλοίο 

δήλωση που να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι σημείο 2·

(β) όσον αφορά τις ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της σύμβασης 

MARPOL, το δελτίο των δεδομένων ασφαλείας όπου αναφέρονται τα φυσικο-

χημικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ιξώδους σε cSt 

στους 50°C και της πυκνότητας στους 15°C·

(γ) τους αριθμούς κλήσης έκτακτης ανάγκης του φορτωτή ή κάθε άλλου προσώπου ή 

οργανισμού που διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τα φυσικο-χημικά χαρακτηριστικά 

των προϊόντων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης.

Ο φορτωτής υποχρεούται να παραδίδει στον πλοίαρχο ή στον εκμεταλλευόμενο το πλοίο 

τη δήλωση αυτή και να εξασφαλίζει ότι το φορτίο που παραδίδεται προς μεταφορά είναι 

πράγματι αυτό που έχει δηλωθεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.»
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(5) Προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία στο άρθρο 16 παράγραφος 1:

«(δ) πλοία που δεν έχουν κοινοποιήσει, ή που δεν διαθέτουν, πιστοποιητικά ασφάλισης ή 

χρηματοοικονομικές εγγυήσεις σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και τους 

διεθνείς κανόνες·

(ε) πλοία που έχουν επισημανθεί από τους πλοηγούς ή από τις λιμενικές αρχές ότι 

παρουσιάζουν εμφανείς ανωμαλίες που είναι ικανές να διακυβεύσουν την ασφάλεια 

της ναυσιπλοΐας ή να προκαλέσουν κίνδυνο για το περιβάλλον.»

(6) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 18α

Μέτρα σε περίπτωση κινδύνων από την ύπαρξη πάγου

1. Εφόσον οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν, ενόψει της κατάστασης των πάγων, ότι 

υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα ή 

για την προστασία των θαλάσσιων ή παράκτιων περιοχών τους, ή θαλάσσιων ή 

παράκτιων περιοχών άλλων κρατών:

(α) παρέχουν στους κυβερνήτες των πλοίων που βρίσκονται στις περιοχές 

αρμοδιότητάς τους ή που προτίθενται να καταπλεύσουν ή να αποπλεύσουν από 

λιμένα τους, κατάλληλες πληροφορίες για την κατάσταση των πάγων, τις 

συνιστώμενες διαδρομές και τις υπηρεσίες παγοθραυστικών στην περιοχή 

αρμοδιότητάς τους·
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(β) μπορούν, με την επιφύλαξη του καθήκοντος παροχής συνδρομής σε πλοία 

χρήζοντα συνδρομής και άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από σχετικούς 

διεθνείς κανόνες, να ζητούν από τα πλοία που βρίσκονται στην εν λόγω 

περιοχή και που προτίθενται να καταπλεύσουν ή να αποπλεύσουν από λιμένα 

ή τερματικό σταθμό ή να αναχωρήσουν από περιοχή αγκυροβολίου, να 

πληρούν τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας και ισχύος που αντιστοιχούν στην 

κατάσταση των πάγων στην εν λόγω περιοχή.

2. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 βασίζονται, όσον 

αφορά τα δεδομένα για την κατάσταση των πάγων, σε προγνώσεις καιρού και πάγων 

προερχόμενες από ειδικευμένη μετεωρολογική υπηρεσία, αναγνωρισμένη από το 

κράτος μέλος.»

(7) Προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο στο άρθρο 19 παράγραφος 2:

«Για τον σκοπό αυτό διαβιβάζουν στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν σχετικού

αιτήματος, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 12».

(8) Το άρθρο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 20

Υποδοχή πλοίων που χρήζουν συνδρομής σε καταφύγια

1. Η αποδοχή ή άρνηση εισόδου πλοίου χρήζοντος συνδρομής σε καταφύγιο 

προϋποθέτει την αξιολόγηση της κατάστασης βάσει του σχεδίου που προβλέπει το 

άρθρο 20α, και τη λήψη απόφασης από αρμόδια αρχή.
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2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αρχές συνέρχονται τακτικά με σκοπό την 

ανταλλαγή γνώσεων και τη βελτίωση των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του 

παρόντος άρθρου. Δύνανται να συνέρχονται οποτεδήποτε, αν συντρέχουν ειδικές

περιστάσεις.»

(9) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 20α

Σχέδια για την υποδοχή πλοίων που χρήζουν συνδρομής

1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια προκειμένου να αντιμετωπίζουν απειλές που 

προκαλούνται από την παρουσία πλοίων που χρήζουν συνδρομής σε ύδατα που 

υπάγονται στη δικαιοδοσία τους.

2. Τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκπονούνται έπειτα από 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, βάσει των ψηφισμάτων Α.949(23) και 

Α.950(23) του ΙΜΟ, και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) την ταυτότητα της αρμόδιας αρχής ή αρχών που είναι επιφορτισμένες με τη 

λήψη και διαχείριση των συναγερμών·

β) την ταυτότητα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

κατάστασης και για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή την άρνηση 

εισόδου πλοίου χρήζοντος συνδρομής στο επιλεγμένο καταφύγιο·
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γ) πληροφορίες σχετικά με την ακτογραμμή των κρατών μελών που θα 

συμβάλουν στην αξιολόγηση της εισόδου πλοίου χρήζοντος συνδρομής σε 

καταφύγιο, καθώς και σχετικά με τους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες και τις φυσικές συνθήκες·

δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης για την αποδοχή ή την άρνηση εισόδου πλοίου 

χρήζοντος συνδρομής σε καταφύγιο·

ε) τα κατάλληλα μέσα και εγκαταστάσεις για συνδρομή, διάσωση και 

καταπολέμηση της ρύπανσης

στ) διαδικασίες για τον διεθνή συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων·

ζ) τις διαδικασίες χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ευθύνης που υφίστανται 

όσον αφορά πλοία που γίνονται δεκτά σε καταφύγια.

3. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν το όνομα της αρμόδιας αρχής που αναφέρεται στο 

άρθρο 20, παράγραφος 1, και των αρχών που ορίζονται για τη λήψη και διαχείριση 

των συναγερμών.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στα γειτονικά κράτη μέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 

τις πληροφορίες που αφορούν τα σχέδια.
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Κατά την υλοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στα σχέδια για την 

υποδοχή των πλοίων που χρήζουν συνδρομής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των εμπλεκομένων στις επιχειρήσεις 

μερών.

Εφόσον ζητηθεί από τα κράτη μέλη, οι κατά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο 

παραλήπτες των πληροφοριών δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

4. Μέχρι τις…, τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν 

ληφθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

10) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 22α

Ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία (SafeSeaNet)

1. Τα κράτη μέλη εγκαθιστούν εθνικά ή τοπικά συστήματα διαχείρισης των 

πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία με σκοπό την επεξεργασία των 

πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

2. Τα συστήματα που καθιερώνονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου καθιστούν δυνατή την επιχειρησιακή αξιοποίηση των συλλεγόμενων 

πληροφοριών και πληρούν ιδίως τους όρους του άρθρου 14.

                                               

 ΕΕ: 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ανταλλαγής των αναφερομένων στην 

παρούσα οδηγία πληροφοριών, τα κράτη μέλη βεβαιώνονται ότι τα εθνικά ή τοπικά 

συστήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία για τη συλλογή, επεξεργασία και 

διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών μπορούν να διασυνδεθούν με το SafeSeaNet. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι το SafeSeaNet λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.»

11) Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

(α) το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ) επέκταση της κάλυψης ή/και αναβάθμιση του κοινοτικού συστήματος 

παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης προκειμένου 

να βελτιωθούν ο εντοπισμός και η παρακολούθηση των πλοίων, 

λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων στις τεχνολογίες των πληροφοριών και 

των επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 

συνεργάζονται για τη δημιουργία, όπου χρειάζεται, συστημάτων υποχρεωτικής 

υποβολής αναφορών, υπηρεσιών υποχρεωτικής εξυπηρέτησης κυκλοφορίας 

πλοίων και κατάλληλων συστημάτων οργάνωσης της κυκλοφορίας των 

πλοίων, τα οποία υποβάλλουν στον IMO προς έγκριση. Συνεργάζονται επίσης, 

στο πλαίσιο των οικείων περιφερειακών ή διεθνών φορέων, για την ανάπτυξη 

συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων.»
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(β) προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) εξασφάλιση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας των εθνικών 

συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των πληροφοριών που 

αναφέρονται στο παράρτημα I, και για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του 

συστήματος SafeSeaNet.»

12) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 23α

Επεξεργασία και διαχείριση των πληροφοριών για την ασφάλεια στη θάλασσα

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, εφόσον απαιτείται, την επεξεργασία, αξιοποίηση και 

διάθεση, στις αρχές που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη, των πληροφοριών που 

συλλέγονται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

2. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή συμβάλλει στην ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων 

συλλογής και διάδοσης δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα, ιδίως 

μέσω του συστήματος «Equasis» ή κάθε άλλου αντίστοιχου συστήματος με δημόσιο 

χαρακτήρα.»
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13) Το άρθρο 28 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 28

Επιτροπή

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

της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου* της 5ης Νοεμβρίου 2002.

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

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

τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

___________________________

* ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον 
κανονισμό (ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 93/2007 (ΕΕ L 22, 31.1.2007, σ. 12).»
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14) Στο παράρτημα II, μέρος I, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 3:

«3. Αλιευτικά σκάφη

Κάθε αλιευτικό σκάφος ολικού μήκους άνω των 15 μέτρων έχει υποχρέωση να φέρει 

τον εξοπλισμό που προβλέπεται στο άρθρο 6α σύμφωνα με το ακόλουθο 

χρονοδιάγραμμα:

– αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο από 24 μέτρα και 

μικρότερο από 45 μέτρα: το αργότερο ,

– αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος ίσο ή μεγαλύτερο από 18 μέτρα και 

μικρότερο από 24 μέτρα: το αργότερο ,

– αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μεγαλύτερο από 15 μέτρα και μικρότερο από 

18 μέτρα: το αργότερο .»

Τα νεότευκτα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος άνω των 15 μέτρων υπόκεινται στην 

υποχρέωση εξοπλισμού που προβλέπει το άρθρο 6α από τις ».

                                               

 ΕΕ: 3 έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
 ΕΕ: 4 έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
 ΕΕ: 5 έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
 ΕΕ: 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
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Άρθρο 2

Μεταφορά της οδηγίας

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

διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από …*. Κοινοποιούν 

αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

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 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

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

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               

* ΕΕ: 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της.
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Άρθρο 4

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Νοέμβριο του 2005, η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή1 της για οδηγία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για 

τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και 

ενημέρωσης. Η πρόταση αυτή διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο στις 13 Ιανουαρίου 2006.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Απριλίου 

2007.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενέκρινε τη γνώμη της στις 13 Σεπτεμβρίου 2006.2

Η Επιτροπή των Περιφερειών ενέκρινε τη γνώμη της στις 15 Ιουνίου 2006.3

Στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ), το Συμβούλιο

κατέληξε, στις 7 Ιουνίου 2007, σε πολιτική συμφωνία σχετικά με το σχέδιο οδηγίας. Μετά 

την οριστική διατύπωση του κειμένου από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς, το Συμβούλιο

καθόρισε την κοινή θέση του στις 6 Ιουνίου 2008.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Κύριος στόχος της προτεινόμενης οδηγίας είναι η τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ 

προκειμένου να ενσωματωθούν πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων 

και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την εναρμόνιση της εφαρμογής των 

«καταφυγίων».

Η πρόταση περιλαμβάνει, ειδικότερα, την ανάπτυξη του κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής 

πληροφοριών για την ασφάλεια στη θάλασσα SafeSeaNet, τον καθορισμό, από τα κράτη 

μέλη, ανεξάρτητης αρχής για την υποδοχή πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο, ληπτέα μέτρα σε 

περίπτωση ύπαρξης πάγου, καθώς και τη μεταχείριση μη ασφαλισμένων πλοίων. Εκτός 

αυτού, η πρόταση συνιστά να καταστεί υποχρεωτική η χρησιμοποίηση συστημάτων 

αυτόματης αναγνώρισης των πλοίων (AIS) όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των 

15 μέτρων και να επιβληθούν στον φορτωτή αυστηρότερες υποχρεώσεις παροχής 

πληροφοριών.

                                               
1 Έγγρ. 5171/06 - COM(2005) 589 τελικό
2 ΕΕ C 2006/318, 23.12.2006
3 ΕΕ C 2006/229, 22.9.2006



5719/3/08 REV 3 ADD 1 αγ 3
DG C III EL

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Γενικά

Η κοινή θέση σχετικά με την προαναφερόμενη πρόταση, όπως συμφωνήθηκε από το 

Συμβούλιο, ενημερώνει την ισχύουσα οδηγία προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια στη 

θάλασσα. Μολονότι το Συμβούλιο συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά τον στόχο της 

πρότασης, η προσέγγιση του Συμβουλίου περιλαμβάνει ορισμένες αναπροσαρμογές με στόχο 

τη μεγαλύτερη ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους άνω των 15 μέτρων με 

την εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης των πλοίων (AIS), τον καθορισμό 

των κανόνων για την αποδοχή ή άρνηση της εισόδου πλοίου χρήζοντος συνδρομής σε 

καταφύγιο και την ενίσχυση της παρακολούθησης πλοίων μέσω του συστήματος ανταλλαγής 

πληροφοριών SafeSeaNet.

Σημειωτέον ότι η κοινή θέση περιλαμβάνει επίσης ορισμένες άλλες αλλαγές εκτός από 

εκείνες που προβλέπει η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, 

δεδομένου ότι διάφορες διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής έχουν συμπληρωθεί με νέα 

στοιχεία ή έχουν αναδιατυπωθεί εξ ολοκλήρου.

Επιπλέον, ορισμένες αλλαγές όσον αφορά τη διατύπωση αποσκοπούν απλώς στη διευκρίνιση 

του κειμένου ή την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής της οδηγίας.

Δύο μείζονα ζητήματα, η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) στα 

αλιευτικά σκάφη και η υποδοχή πλοίων σε καταφύγια, θεωρήθηκαν ύψιστης σημασίας κατά 

τις συζητήσεις στο πλαίσιο των συναφών υπηρεσιών του Συμβουλίου.
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Ειδικά θέματα

Α. Χρήση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS)

Η χρήση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS, κατηγορίας Α) από αλιευτικά σκάφη 

μήκους άνω των 15 μέτρων, που αποτελεί ένα από τα κυριότερα στοιχεία της τροποποιημένης 

οδηγίας, έγινε δεκτή από το Συμβούλιο. Παρά ταύτα, το Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι 

απαραίτητο να διευκρινισθεί σε ποια σκάφη εφαρμόζεται αυτή η υποχρέωση. Προς το σκοπό 

αυτό, η κοινή θέση του Συμβουλίου τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής και διευκρινίζει 

επακριβώς τους όρους της υποχρεωτικής αυτής διάταξης.

Εξάλλου, το Συμβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

οπότε στην οδηγία γίνεται παραπομπή στο ψήφισμα Α.917(22) του Διεθνούς Ναυτιλιακού 

Οργανισμού (IMO) (Κατευθυντήριες γραμμές για την επί του πλοίου χρήση των AIS).

Επιπλέον, το Συμβούλιο επανεξέτασε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής (παράρτημα ΙΙ, μέρος Ι) 

που πρότεινε η Επιτροπή για να βεβαιωθεί ότι τα χρονικά όρια είναι εφικτά στην πράξη για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα 

εξοπλισμένα με AIS αλιευτικά σκάφη πρέπει να διατηρούν πάντοτε το σύστημα σε λειτουργία, 

εκτός ορισμένων ειδικών περιπτώσεων.

Β. Υποδοχή πλοίων σε καταφύγια

Το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι, όσον αφορά την υποδοχή πλοίων σε καταφύγια, τα κράτη 

μέλη πρέπει να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΙΜΟ σχετικά με τα καταφύγια για 

πλοία που χρήζουν συνδρομής (ψήφισμα Α.949(23) του ΙΜΟ), οι οποίες ορίζουν ότι το κράτος 

μέλος έχει το δικαίωμα να αποδέχεται ή να αρνείται την πρόσβαση ενός σκάφους σε καταφύγιο. 

Η τροποποίηση που επέφερε το Συμβούλιο στην πρόταση της Επιτροπής καθιστά σαφές ότι η 

αποδοχή ή άρνηση της πρόσβασης πλοίων που χρήζουν συνδρομής σε καταφύγιο προϋποθέτει 

προηγούμενη αξιολόγηση της κατάστασης βάσει του σχεδίου υποδοχής και λήψη απόφασης 

από την αρμόδια αρχή. Κατά το Συμβούλιο, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι τα σχέδια 

υποδοχής εκπονούνται βάσει των ψηφισμάτων Α.949(23) «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 

τα καταφύγια για τα πλοία που χρήζουν συνδρομής» και A.950(23) «Υπηρεσίες συνδρομής στη 

θάλασσα (MAS)» του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
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Εκτός αυτού, το Συμβούλιο, αντιθέτως προς την Επιτροπή, είναι της γνώμης ότι τα 

σχέδια υποδοχής πλοίων που χρήζουν συνδρομής πρέπει να περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικά με την ακτογραμμή των κρατών μελών, οι οποίες πρέπει να 

συμβάλλουν στην αξιολόγηση της εισόδου πλοίου χρήζοντος συνδρομής σε καταφύγιο. 

Σχετικά με την κοινοποίηση αυτών των σχεδίων σε γειτονικά κράτη μέλη, το 

Συμβούλιο εισήγαγε τη δυνατότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν 

εμπιστευτικότητα.

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο ετέθη κατά τις συζητήσεις στο πλαίσιο των υπηρεσιών του 

Συμβουλίου σχετικά με την υποδοχή πλοίων σε καταφύγια ήταν ο ρόλος της «αρμόδιας 

αρχής». Το Συμβούλιο πρόσθεσε συμπληρωματικό ορισμό της «αρμόδιας αρχής» που 

αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση αυτού του όρου και ο οποίος περιγράφει τον 

ρόλο της αρμόδιας αρχής. Στόχος του Συμβουλίου είναι να δοθεί στα κράτη μέλη 

επαρκής ευελιξία για την οργάνωση της αρμόδιας αρχής τους, λαμβανομένων δεόντως 

υπόψη και των εσωτερικών διοικητικών και οργανωτικών διαρθρώσεών τους.

Άλλα ζητήματα

Εκτός από τα προαναφερόμενα δύο κύρια ζητήματα, το Συμβούλιο τροποποίησε περαιτέρω 

την πρόταση της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα σε περίπτωση πάγου. Σχετικά με 

αυτό το θέμα, αναφέρθηκε ρητά ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ενεργούν με την επιφύλαξη 

του καθήκοντος παροχής συνδρομής και σχετικών διεθνών κανόνων.

Όσον αφορά την προτεινόμενη διάταξη περί πιστοποιητικών ασφάλισης ή 

χρηματοοικονομικών εγγυήσεων η οποία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ζητούν 

πιστοποιητικά ασφάλισης ή χρηματοοικονομικές εγγυήσεις από τον εκμεταλλευόμενο το 

πλοίο, το Συμβούλιο δεν θεωρεί σκόπιμη την παραπομπή σε άλλη πρόταση της Επιτροπής η 

οποία εξετάζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (αστική 

ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών).
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Προκειμένου για την έναρξη ισχύος της τροποποιημένης οδηγίας, το χρονικό διάστημα που 

παραχωρήθηκε στα κράτη μέλη για την υλοποίηση των εθνικών μέτρων εφαρμογής του εν 

λόγω σχεδίου οδηγίας παρατάθηκε από 12 σε 18 μήνες.

Όσον αφορά το SafeSeaNet, η κοινή θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει διάταξη, βάσει της 

τροπολογίας αριθ. 65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή

εξασφαλίζει ότι το SafeSeaNet είναι λειτουργικό επί 24ώρου βάσεως.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η κοινή θέση συμπεριλαμβάνει ορισμένες από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, οι οποίες βελτιώνουν ή διευκρινίζουν το κείμενο της 

προτεινόμενης οδηγίας.

Το Συμβούλιο δέχθηκε εξ ολοκλήρου τις τροπολογίες αριθ. 17 και 65 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (όπως παρατίθενται στο έγγρ. 8724/07) και συμφώνησε με την αναδιατύπωση 

των τροπολογιών αριθ. 22 και 23 ώστε το άρθρο 6α, δεύτερη παράγραφος, να διατυπωθεί ως 

εξής: «Τα αλιευτικά πλοία που είναι εξοπλισμένα με AIS, το διατηρούν πάντοτε εν λειτουργία. 

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, ο κυβερνήτης μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του AIS όταν το 

θεωρεί αναγκαίο για την προστασία του πλοίου του.»
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Ωστόσο, η κοινή θέση δεν αντικατοπτρίζει όλες τις λοιπές τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Για διάφορους λόγους, δεν ήταν αποδεκτές από το Συμβούλιο. Για 

παράδειγμα, το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να δεχθεί τις τροπολογίες 10, 11, 15, 18, 35 και 45 

διότι αποσκοπούν σε επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Το Συμβούλιο δεν μπορεί 

να δεχθεί τις τροπολογίες 5, 31, 32, 33 και 34, οι οποίες αφορούν την αρμόδια αρχή, διότι 

είναι υπερβολικά συγκεκριμένες και λεπτομερείς. Θα οδηγούσαν σε οργανωτική ακαμψία και 

δεν παρέχουν δυνατότητα συνυπολογισμού των ιδιαιτεροτήτων των κρατών μελών. Όσον 

αφορά τη χρήση του AIS από αλιευτικά σκάφη, το Συμβούλιο υποστηρίζει το μήκος που 

πρότεινε η Επιτροπή, λαμβανομένων επίσης υπόψη των συμπληρωματικών σχετικών 

τροποποιήσεων που περιλαμβάνονται στην κοινή θέση. Επομένως, το Συμβούλιο δεν 

μπόρεσε να υποστηρίξει τις τροποποιήσεις 24, 50 και 51. Το Συμβούλιο έκρινε ακατάλληλες 

τις τροποποιήσεις 8, 9, 38, 39, 40 και 41, διότι παραπέμπουν σε άλλη πρόταση της τρίτης 

δέσμης για την ασφάλεια στη θάλασσα η οποία βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση στο πλαίσιο 

της διαδικασίας συναπόφασης. Προκειμένου για την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών 

(τροπολογίες 7, 37, 44, 47 και 64), το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι οι εν λόγω τροπολογίες 

ενδέχεται να θέσουν ορισμένα προβλήματα σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εν 

λόγω πληροφοριών. Τέλος, προκειμένου για τις τροπολογίες 50, 52, 53 και 54 που 

καθορίζουν πότε τα διάφορα αλιευτικά σκάφη υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας, το 

Συμβούλιο θεωρεί ότι το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που περιλαμβάνεται στην κοινή θέση 

είναι ίσως καταλληλότερο για τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το Συμβούλιο θεωρεί επίσης ότι ορισμένες τροπολογίες θα ήταν σκοπιμότερο να 

διατυπωθούν ως αιτιολογικές σκέψεις, όπως π.χ. οι τροπολογίες 42 και 43.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η κοινή θέση επιτρέπει στα κράτη μέλη να αναλαμβάνουν 

κατάλληλες και προληπτικές δράσεις και να ανταποκρίνονται δεόντως σε επικίνδυνες 

καταστάσεις.

Το Συμβούλιο προσβλέπει σε εποικοδομητικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 

στόχο την ταχεία έκδοση της οδηγίας.

_________________
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2005/0239 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

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

σχετικά µε την 

κοινή θέση που έλαβε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης οδηγίας που τροποποιεί την 
οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και 
ενηµέρωσης 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο 
[έγγραφο COM(2005)589 τελικό – 2005/0239 COD)] 

9.01.2006 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Επιτροπής των Περιφερειών 15.06.2006 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

13.09.2006 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

25.04.2007 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 6.06.2008 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 2002/59 για τη δηµιουργία κοινοτικού 
συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενηµέρωσης είναι µια από τις 
συνιστώσες της σειράς µέτρων που αποβλέπουν στην ενίσχυση και τη συµπλήρωση του 
νοµοθετικού οπλοστασίου στον τοµέα της ναυτικής ασφάλειας. 

Σκοπός της πρότασης είναι να συµπληρωθεί, να ενισχυθεί και να αποσαφηνισθεί η 
υπάρχουσα οδηγία 2002/59/ΕΚ, στα εξής σηµεία: 

• Αποσαφήνιση και ενίσχυση των διατάξεων της υπάρχουσας οδηγίας που αφορούν 
την υποδοχή των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο σε καταφύγια. Θεσπίζεται η 
αρχή της υποδοχής των πλοίων που διατρέχουν κίνδυνο σε καταφύγια, 
εξαιρουµένης της περίπτωσης κατά την οποία η εκτίµηση της κατάστασης οδηγεί 
σε διαφορετική απόφαση. Σκοπός είναι επίσης να διασφαλισθεί ότι οι 
ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον καθορισµό του 
καταλληλότερου καταφυγίου, είναι σαφώς προσδιορισµένες και διαθέτουν τα 
απαραίτητα στοιχεία για να λάβουν γρήγορα απόφαση, καθώς και ακριβείς 
πληροφορίες για τις παράκτιες περιοχές που είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν 
ως καταφύγια.  
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• Υποχρέωση εγκατάστασης εξοπλισµού (AIS – Automatic identification Systems 
(Συστήµατα Αυτόµατης Αναγνώρισης)), ο οποίος επιτρέπει την αυτόµατη 
αναγνώριση των αλιευτικών σκαφών µήκους άνω των 15 µέτρων. Με τον 
εξοπλισµό αυτό θα είναι δυνατόν να βελτιωθεί η αναγνώριση και ο εντοπισµός 
επιτρέψει των αλιευτικών σκαφών, ιδίως από εµπορικά πλοία, και να µειωθεί έτσι 
ο κίνδυνος ατυχήµατος που διατρέχουν. 

• Γενίκευση της χρήσης του τηλεµατικού συστήµατος ανταλλαγής δεδοµένων 
SafeSeaNet. Το σύστηµα αυτό, το οποίο αναπτύχθηκε από την Επιτροπή και του 
οποίου τη λειτουργία έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ασφάλεια 
στη θάλασσα, θα επιτρέψει στις ναυτιλιακές αρχές να γνωρίζουν µε ακρίβεια τις 
κινήσεις τρων πλοίων και των φορτίων τους. 

• Υποχρέωση των φορτωτών να παρέχουν στον πλοίαρχο λεπτοµερείς πληροφορίες 
για το φορτίο, ιδίως για να αντιµετωπίζονται καλύτερα τα περιστατικά ρύπανσης 
µε βάση πληρέστερη γνώση των φυσικο-χηµικών χαρακτηριστικών των 
προϊόντων. 

• ∆ιατάξεις µε τις οποίες θα επιτραπεί στα κράτη µέλη να λαµβάνουν κατάλληλα 
µέτρα για να περιορισθούν οι κίνδυνοι που µπορούν να δηµιουργηθούν για την 
πλοήγηση από τον σχηµατισµό πάγων σε ορισµένες βόρειες θαλάσσιες περιοχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό λόγω του 
µεγάλου κινδύνου εξαιτίας του αυξανόµενου όγκου πετρελαίου που µεταφέρεται 
µέσω της Βαλτικής Θάλασσας. 

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Το Συµβούλιο απέκλινε σηµαντικά σε ένα ουσιαστικό σηµείο της πρότασης της Επιτροπής, 
συγκεκριµένα στο θέµα των καταφυγίων, το οποίο η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί. Το 
Συµβούλιο µείωσε όντως αισθητά το εύρος της πρότασης της Επιτροπής καταργώντας αφενός 
την αρχή, σύµφωνα µε την οποία τα πλοία που διατρέχουν κίνδυνο πρέπει να γίνονται δεκτά 
σε καταφύγια, µε την επιφύλαξη του αποτελέσµατος αξιολόγησης της κατάστασης, και 
αφετέρου την υποχρέωση των κρατών µελών να ορίσουν ανεξάρτητη αρχή για την 
αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη απόφασης.  

Όµως, η Επιτροπή κρίνει ότι η ανεξαρτησία της αρχής είναι ουσιαστικής σηµασίας για να 
εξασφαλισθεί ότι θα λαµβάνεται έγκαιρα η ορθότερη απόφαση, χωρίς την άσκηση πολιτικής 
πίεσης από τοπικούς παράγοντες, µε σκοπό την προφύλαξη πλοίου που διατρέχει µεγάλο 
κίνδυνο ή την οριοθέτηση ρύπανσης, όταν δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί, και την µείωση 
εποµένως των επιπτώσεών της, ακόµη και για γειτονικά κράτη. 

Η Επιτροπή λαµβάνει εποµένως γνώση της κοινής θέσης του Συµβουλίου η οποία εγκρίθηκε 
οµόφωνα, υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα την διαφορετική θέση της επί αυτού του κεντρικού 
θέµατος των καταφυγίων. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει αντίθετα ότι το Συµβούλιο συµπαρατάσσεται µε την πρότασή της σε 
άλλες πτυχές, αποδεχόµενο ιδίως ότι : τα αλιευτικά µήκους άνω των 15 µέτρων πρέπει να 
είναι εξοπλισµένα µε συστήµατα αυτόµατης αναγνώρισης, τα AIS, ούτως ώστε να 
προλαµβάνονται οι κίνδυνοι σύγκρουσης· την ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι το SafeSeaNet, 
δηλαδή το κοινοτικό δίκτυο ανταλλαγής δεδοµένων για τα πλοία, τις κινήσεις τους και τα 
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φορτία τους, θα λειτουργεί αδιάκοπα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ηµέρες την εβδοµάδα. 

4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

4.1. Τροπολογίες αποδεκτές από την Επιτροπή που ενσωµατώθηκαν πλήρως ή εν 
µέρει στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 17, 20 και 22 αποτελούν χρήσιµες αποσαφηνίσεις της πρότασης της 
Επιτροπής, και ιδίως όσον αφορά τον ορισµό του συστήµατος LRIT (Σύστηµα Αναγνώρισης 
και Εξ Αποστάσεως Παρακολούθησης Πλοίων) και την προσθήκη του διεθνούς κειµένου 
αναφοράς (τροπολογία 17). 

4.2. Τροπολογίες αποδεκτές από την Επιτροπή που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή 
θέση 

Οι τροπολογίες 1, 4, 12, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 42, 43 και 48 αποτελούσαν κατά τη 
γνώµη της Επιτροπής χρήσιµες αποσαφηνίσεις ή/και προσθήκες στο κείµενο της πρότασής 
της.  

Οι τροπολογίες 5, 31 και 33, οι οποίες αφορούσαν τον καθορισµό αρµοδίων αρχών που 
διαθέτουν την απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη και ανεξαρτησία υπό την έννοια ότι θα έχουν 
τη δυνατότητα να λαµβάνουν αποφάσεις µε δικής τους πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την 
υποδοχή πλοίων που βρίσκονται σε κίνδυνο σε καταφύγιο, είχαν την πλήρη υποστήριξη της 
Επιτροπής. 

Το ίδιο ισχύει για τις τροπολογίες 8, 34, 39 και 40 σχετικά µε την αρχή υποδοχής πλοίου σε 
καταφύγιο. 

Η Επιτροπή είχε υποστηρίξει επίσης τις τροπολογίες 13, 14 και 24 σχετικά µε τη δηµιουργία 
ευρωπαϊκού κέντρου δεδοµένων LRIT. 

4.3. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 2, 45 και 46, οι οποίες απέβλεπαν στην αναβολή της εγκατάστασης του 
συστήµατος AIS στα αλιευτικά, δεν συµβαδίζουν µε το γενικό στόχο της πρότασης της 
Επιτροπής, διότι το AIS είναι σηµαντικό µέτρο που θα συµβάλει στη διάσωση ανθρώπινων 
ζωών. 

Η Επιτροπή δεν υποστήριξε την τροπολογία 3, η οποία αφορά τη δηµιουργία κονδυλίου του 
προϋπολογισµού ανεξάρτητο από το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της αλιείας για 
τον εξοπλισµό του υπάρχοντος στόλου µε το σύστηµα AIS. Υπενθυµίζεται ότι το 
χρηµατοδοτικό µέσο από µέρους της Κοινότητας για τη χρηµατοδότηση της εγκατάστασης 
εξοπλισµού ασφάλειας όπως το AIS είναι το ευρωπαϊκό κονδύλιο για την αλιεία. 

Η τροπολογία 6 που αφορά τα πλοία που χρήζουν βοήθειας είναι εκτός πεδίου εφαρµογής της 
οδηγίας, διότι οι συνήθεις παρεµβάσεις σε πλοία που χρήζουν βοήθειας πρέπει όντως να 
παραµείνει σε επίπεδο κρατών µελών, µε βάση την αρχή της επικουρικότητας. Η πρόταση της 
Επιτροπής αφορά τα καταφύγια για τα πλοία που κινδυνεύουν. 
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Η τροπολογία 11, η οποία προβλέπει να απαγορεύεται στα µη ασφαλισµένα πλοία η είσοδος 
τους στα χωρικά ύδατα των κρατών µελών, είναι αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο και 
εποµένως δεν µπορεί να γίνει δεκτή από την Επιτροπή. 

Οι τροπολογίες 21, 50, 51, 52, 53 και 54, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση του 
εξοπλισµού AIS µόνον στα αλιευτικά µήκους άνω των 24 m (έναντι 15 m στην πρόταση της 
Επιτροπής), περιορίζουν το εύρος της πρότασης της Επιτροπής και εποµένως δεν είναι 
δυνατόν να γίνουν δεκτές. Όντως, τα µικρότερα πλοία (κάτω των 24 m) είναι και τα πιο 
ευάλωτα στον κίνδυνο σύγκρουσης. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Επιτροπή λαµβάνει γνώση της κοινής θέσης του Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε οµόφωνα, 
αλλά υπενθυµίζει την διαφορετική θέση της στο κεντρικό θέµα των καταφυγίων (αρχή 
υποδοχής των πλοίων που κινδυνεύουν σε καταφύγια και υποχρέωση των κρατών µελών να 
συστήσουν ανεξάρτητη αρχή). 


	CONS_CONS(2008)05719(REV3)_EL.pdf
	CONS_CONS(2008)05719(REV3)_EL.doc

	CONS_CONS(2008)05719(ADD1)_REV3_EL.pdf
	CONS_CONS(2008)05719(ADD1)_REV3_EL.doc

	COM_COM(2008)0310_EL.pdf
	1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
	2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
	3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ
	4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
	4.1. Τροπολογίες αποδεκτές από την Επιτροπή που ενσωματώθηκαν πλήρως ή εν μέρει στην κοινή θέση
	4.2. Τροπολογίες αποδεκτές από την Επιτροπή που δεν ενσωματώθηκαν στην κοινή θέση
	4.3. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωματώθηκαν στην κοινή θέση

	5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ




