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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) 2038/2006 σχετικά µε την πολυετή 
χρηµατοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας 

για την καταπολέµηση της ρύπανσης από τα πλοία για την περίοδο 2007-2009 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κανονισµός (ΕΚ) 2038/20061 παρέχει χρηµατοδοτικό κονδύλιο στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισµό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (εφεξής «ο Οργανισµός») για τη χρηµατοδότηση 
δράσεων στον τοµέα της καταπολέµησης της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ανωτέρω κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλει µε το παρόν κείµενο 
έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της χρήσης των προαναφερόµενων κονδυλίων για την 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 

Η προετοιµασία της παρούσας έκθεσης έγινε σε στενή συνεργασία µε τον Οργανισµό, ο 
οποίος συνέβαλε σε ουσιαστικό βαθµό στο έργο2, µε τροφοδότηση στοιχείων από τα 
αποτελέσµατα που προέκυψαν από την εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισµού το 2008, από 
τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής το 2009 
και από τις διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους που έγιναν το Μάρτιο του 2010. Το θέµα 
συζητήθηκε επίσης σε αρκετές συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισµού (ΕΚ)1406/20023, ο 
οργανισµός έχει εκπονήσει ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε τη δηµοσιονοµική εκτέλεση του 
λεπτοµερούς σχεδίου όσον αφορά την επιφυλακή του Οργανισµού για την καταπολέµηση της 
ρύπανσης και τις δραστηριοτήτες αντµετώπισης για τα έτη 2007 έως 2010. Οι εκθέσεις αυτές 
είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Οργανισµού. 

Η Επιτροπή συµµερίζεται την ανάλυση που παρουσίασε ο Οργανισµός στη συµβολή του. Για 
την περίοδο 2007-2009 µπορούν να συναχθούν τα βασικά συµπεράσµατα που ακολουθούν. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2038/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης 

∆εκεµβρίου 2006 , σχετικά µε την πολυετή χρηµατοδότηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας για την καταπολέµηση της ρύπανσης από τα πλοία, και για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 1. Βλ. επίσης το 
διορθωτικό στην ΕΕ L 30 της 3.2.2007, σ. 12). 

2 ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ στην εξής διεύθυνση:  
https://extranet.emsa.europa.eu/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=298&Itemid=10
0005  

3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά µε τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισµού για την ασφάλεια στη θάλασσα (OJ L 
245 of 29.03.2003, p. 10 ΕΕ L 208 της 5.8.2002, σ. 1). 

https://extranet.emsa.europa.eu/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=298&Itemid=100005
https://extranet.emsa.europa.eu/index.php?option=com_joomdoc&task=cat_view&gid=298&Itemid=100005
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2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

Τα καθήκοντα του Οργανισµού καλύπτουν τόσο τις περιπτώσεις τυχαίας, όσο και παράνοµης 
απόρριψης. Αρχικά, εστιάστηκαν στην ρύπανση από πετρελαιοειδή. Ωστόσο, από το 2007 και 
µετά, ο Οργανισµός έχει επίσης αναπτύξει δραστηριότητες στον τοµέα της θαλάσσιας 
ρύπανσης που προκαλείται από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες (π.χ. από τις χηµικές 
ουσίες). 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 2038/2006 και την οδηγία 2005/35/ΕΚ σχετικά µε τη 
ρύπανση από τα πλοία4, τα τρία κύρια καθήκοντα του Οργανισµού στον τοµέα της 
αντιµετώπισης της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία είναι τα ακόλουθα: 

α) Επιχειρησιακή συνδροµή στα κράτη µέλη 

Ο Οργανισµός προσφέρει ένα δίκτυο σκαφών άµεσης ετοιµότητας για την καταπολέµηση των 
πετρελαιοκηλίδων, το οποίο έρχεται να «προσαυξήσει επικουρικά» τις δυνατότητες 
αντιµετώπισης των κρατών µελών, όταν αυτά επηρεάζονται από πετρελαιοκηλίδες. Παρέχει 
επίσης δορυφορικό σύστηµα υπηρεσιών ανίχνευσης των διαρροών πετρελαιοκηλίδων και 
επιτήρησης που αποκαλείται «CleanSeaNet» («∆ίκτυο καθαρών θαλασσών») και παρέχει 
πληροφορίες για τις διαρροές χηµικών ουσιών µέσω του δίκτυου «MAR-ICE». 

β) Συνεργασία και συντονισµός 

Ο Οργανισµός έχει επαφές µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών σε θέµατα 
καταπολέµησης της ρύπανσης καθώς και µε τις υφιστάµενες περιφερειακές συµφωνίες και το 
∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ). 

γ) Πληροφορίες 

Ο Οργανισµός συλλέγει, αναλύει και διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε τις βέλτιστες 
πρακτικές, τις τεχνικές και τις καινοτοµίες στον τοµέα της προπαρασκευής για την 
αντιµετώπιση και της καταπολέµησης της θαλάσσιας ρύπανσης. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το συνολικό κονδύλιο που διατίθεται στον Οργανισµό για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω 
δράσεων κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 ∆εκεµβρίου ανέρχεται σε 
154 εκατοµµύρια ευρώ (βλ. άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) 2038/2006). Από το ποσό αυτό, 
για περίπου 60 εκατοµµύρια ευρώ (δηλαδή σχεδόν το 40%) η ανάληψη των πιστώσεων έγινε 
κατά τα τρία πρώτα έτη. Αυτό ισοδυναµεί µε αναλογική χρήση των διαθέσιµων κονδυλίων. 

Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης ∆εκεµβρίου 2009, περίπου το 98% των αναλήψεων 
υποχρεώσεων ήταν αφιερωµένες στη χρηµατοδότηση της επιχειρησιακής βοήθειας, κυρίως 
για το δίκτυο των σκαφών άµεσης ετοιµότητας για την καταπολέµηση των 

                                                 
4 Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, 

σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (ΕΕ L 255 της 
30.9.2005, σ. 11) 
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πετρελαιοκηλίδων. Το υπόλοιπο 2% ήταν αφιερωµένο στις δράσεις συνεργασίας και 
πληροφόρησης (βλ. τον πίνακα στο παράρτηµα). 

Οι πληρωµές ανέρχονται σε περίπου 48 εκατοµµύρια ευρώ. Το γεγονός ότι οι πληρωµές είναι 
χαµηλότερες από τις αναλήψεις µπορεί να εξηγηθεί από πολυάριθµους παράγοντες. Οι 
πληρωµές στο πλαίσιο πολυετών συµβάσεων µπορεί να κλιµακώνονται επί ορισµένο αριθµό 
ετών, µερικές φορές και µετά την περίοδο αναφοράς. Εξάλλου, οι καθυστερήσεις σε σχέση µε 
τις νέες συµβάσεις για πλοία άµεσης ετοιµότητας ή οι ελλιπείς υπηρεσίες που παρέχονται από 
τους φορείς προσφοράς δορυφορικών εικόνων έχει επίσης οδηγήσει σε µείωση των 
πληρωµών. 

4. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τα κονδύλια που χορηγούνται στον 
Οργανισµό είναι επαρκή. Έχουν δώσει τη δυνατότητα στον Οργανισµό να διαθέτει το 2009 
δίκτυο 13 πλήρως εξοπλισµένων σκαφών άµεσης ετοιµότητας για την αντιµετώπιση 
πετρελαιοκηλίδων, τα οποία µπορούν να κινητοποιηθούν ταυτόχρονα και τα οποία 
καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της ακτογραµµής της ΕΕ5. Έχει δώσει επίσης στον 
Οργανισµό τη δυνατότητα να αναπτύξει το σύστηµα CleanSeaNet που παρέχει σύστηµα 
υπηρεσιών ανίχνευσης των διαρροών πετρελαιοκηλίδων µέσω δορυφόρου σε 24 ευρωπαϊκά 
παράκτια κράτη (συµπεριλαµβανοµένης της Κροατίας και της Νορβηγίας), τη στιγµή που 
µόνο 12 από τα προαναφερθέντα παράκτια κράτη είχαν προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα 
αυτό. Η ανάδραση από τα ενδιαφερόµενα µέρη διαδραµατίζει επίσης θετικό ρόλο σε 
συνάρτηση µε τις δράσεις συντονισµού και πληροφόρησης που προβλέπονται από τον 
Οργανισµό στο πλαίσιο αυτό. 

Το γεγονός ότι το δηµοσιονοµικό πλαίσιο είναι πολυετές έχει καίρια σηµασία για να 
επιτρέπεται η σύναψη πολυετών συµβάσεων µε τη βιοµηχανία. Οι συµβάσεις αυτές είναι 
απαραίτητες τόσο σε σχέση µε τα σκάφη άµεσης ετοιµότητας για την αντιµετώπιση 
πετρελαιοκηλίδων, όσο και για την οργάνωση του CleanSeaNet. 

Τέλος, η επάρκεια του δηµοσιονοµικού πλαισίου επιβεβαιώνεται σε πιο µακροπρόθεσµη 
βάση και από το γεγονός ότι ο Οργανισµός προβλέπει την ανάληψη υποχρεώσεων σε ύψος 
έως 97% του συνολικού χρηµατοδοτικού κονδυλίου έως το τέλος του 2013. 

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Τα µέτρα που έχουν χρηµατοδοτηθεί µέχρι στιγµής βάσει του πλαισίου είναι οικονοµικώς 
αποδοτικά και δηµιουργούν προστιθέµενη αξία. Εξάλλου, η προσφυγή στις διαδικασίες για 
την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων εγγυάται την επικράτηση της πλέον συµφέρουσας 
από οικονοµική άποψη προσφοράς. 

Με βάση το διεξοδικό σχέδιο του Οργανισµού για τις δραστηριότητες καταπολέµησης της 
ρύπανσης και άµεσης ετοιµότητας που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

                                                 
5 Το δίκτυο επεκτάθηκε περαιτέρω έκτοτε. Τα σκάφη είναι στη διάθεση όλων των κρατών µελών, 

ανεξάρτητα από την πραγµατική περιοχή λειτουργικής δράσης τους. Για χάρτες µπορείτε να 
ανατρέξετε στη συµβολή του Οργανισµού που αναφέρεται στην υποσηµείωση 2.  
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Οργανισµού δεν ναυπηγήθηκαν, αλλά ούτε και αποκτήθηκαν από τον Οργανισµό σκάφη για 
την καταπολέµηση των πετρελαιοκηλίδων, δεδοµένου ότι αυτό δεν θα ήταν οικονοµικά 
αποδοτικό, λαµβάνοντας υπόψη τη συχνότητα χρήσης τους. Αντ’ αυτού, τα σκάφη 
ναυλώνονται από τις εµπορικές επιχειρήσεις µέσω ενός συστήµατος που διασφαλίζει ότι είναι 
εξίσου επαρκώς εξοπλισµένα, αλλά και διαθέσιµα, µόλις αυτό ζητηθεί. Οι αριθµοί δείχνουν 
ότι η προτίµηση του εν λόγω συστήµατος αντί της αγοράς σκαφών µείωσε το ετήσιο κόστος 
κατά περίπου 60%, µολονότι προσφέρει µεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης κατά 60%. 
Το « µεταβιβάσιµο προαιρετικό δικαίωµα αγοράς» σε σχέση µε τον εξοπλισµό που επιτρέπει 
την µεταβίβασή του σε κάποιο άλλο πλοίο έχει θεµελιώδη σηµασία, δεδοµένου ότι 
ελαχιστοποιεί τις επενδυτικές απώλειες σε περίπτωση µεταβολής του αναδόχου.  

Η πρωταρχική ευθύνη για την αντιµετώπιση ενός περιστατικού είναι και παραµένει 
αρµοδιότητα των εθνικών αρχών, οι επενδύσεις των οποίων διαφέρουν σηµαντικά. Ωστόσο, 
από τα σενάρια διαρροής πετρελαιοκηλίδων που καταρτίζονται από τον Οργανισµό, τα οποία 
βασίζονται στην ουσία σε σοβαρά επεισόδια που σηµειώθηκαν στο παρελθόν (π.χ. τα ναυάγια 
των πλοίων Erika και Prestige), προκύπτει σαφώς ότι το θιγόµενο κράτος µέλος θα είχε 
ωφεληθεί από τη σηµαντική εξοικονόµηση πόρων, εάν το δίκτυο σκαφών υπήρχε εκείνη τη 
στιγµή. 

Η διοργάνωση του συστήµατος ανίχνευσης και παρακολούθησης των περιπτώσεων διαρροής 
πετρελαιοκηλίδων σε επίπεδο ΕΕ είναι επίσης λιγότερο δαπανηρή (κατά περίπου 20%) και 
πιο αποτελεσµατική από τα µέτρα σε εθνικό επίπεδο. Πράγµατι, κατά µέσο όρο, µε την 
απόκτηση µίας εικόνας καλύπτονται οι ανάγκες σχεδόν δύο παράκτιων κρατών (µε την 
παραγγελία 6.391 εικόνων, ο Οργανισµός ήταν σε θέση να ανταποκριθεί σε 11.886 εθνικά 
αιτήµατα). Το αυστηρό σύστηµα ελέγχου ποιότητας που έχει θέσει σε εφαρµογή ο 
Οργανισµός διασφαλίζει επίσης ότι οι πληρωµές γίνονται µόνο τότε όταν πληρούνται 
απολύτως οι συµβατικές προδιαγραφές. 

6. ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης ορισµένων βελτιώσεων, 
πέραν του δηµοσιονοµικού πλαισίου. 

Πρώτον, η επικύρωση από όλα τα κράτη µέλη των σχετικών διεθνών συµβάσεων έχει µεγάλη 
σηµασία για τη δηµιουργία ενός κοινού ελάχιστου επιπέδου ετοιµότητας και αντίδρασης. 
Συνεπώς, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ∆ιεθνής Σύµβαση για την ετοιµότητα κατά της 
ρύπανσης από πετρέλαιο, την αντίδραση και τη συνεργασία του 1990 (OPRC 1990) και το 
Πρωτόκολλο της σύµβασης σχετικά µε τα περιστατικά ρύπανσης από επικίνδυνες και 
επιβλαβείς ουσίες του 2000 (Πρωτόκολλο OPRC-HNS του 2000) δεν έχουν ακόµη 
επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη. Παροµοίως, οι συµβάσεις για τη θέσπιση του διεθνούς 
καθεστώτος αποζηµίωσης για τα θύµατα των πετρελαιοκηλίδων από ατυχήµατα που γίνονται 
µε τη συµµετοχή δεξαµενόπλοιων (CLC 926, Ταµείο 927 και Συµπληρωµατικό Ταµείο 20038) 
δεν έχουν ακόµη επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη. 

                                                 
6 Πρωτόκολλο του 1992 για την τροποποίηση της διεθνούς σύµβασης του 1969 αναφορικά µε την αστική 

ευθύνη για ζηµίες ρύπανσης από πετρέλαιο. 
7 Πρωτόκολλο του 1992 για την τροποποίηση της διεθνούς σύµβασης περί ιδρύσεως διεθνούς ταµείου 

για την αποζηµίωση ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο, του 1971. 
8 Πρωτόκολλο του 2003 στη διεθνή σύµβαση για την ίδρυση διεθνούς ταµείου αποζηµίωσης ζηµιών 

ρύπανσης από το πετρέλαιο, του 1992. 
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∆εύτερον, η διαθεσιµότητα εγκαταστάσεων για την απόρριψη του πετρελαίου που ανακτάται 
στις θαλάσσιες περιοχές φαίνεται να αποτελεί κοινό πρόβληµα σε όλη την Ευρώπη. Η «ρήτρα 
φορτοεκφόρτωσης» που ενσωµατώθηκε από τον Οργανισµό στα ναυλοσύµφωνα των σκαφών 
(δηλαδή η διάταξη σύµφωνα µε την οποία ο ανάδοχος µπορεί να κληθεί να βρεί ένα 
κατάλληλο πλοίο φορτοεκφόρτωσης), συµβάλλει στην αντιµετώπιση του ζητήµατος, αλλά 
δεν µπορεί να αντικαταστήσει τις κατάλληλες λύσεις σε εθνικό επίπεδο. 

Τέλος, η παρακολούθηση των ενδεχόµενων πετρελαιοκηλίδων που εντοπίζονται από τις 
υπηρεσίες του CleanSeaNet θα µπορούσε να βελτιωθεί σε ορισµένα κράτη µέλη. Παρά το ότι 
ο Οργανισµός επιφορτίζεται µε την παροχή των υπηρεσιών ανίχνευσης και παρακολούθησης 
των πετρελαιοκηλίδων, εναπόκειται στις εθνικές αρχές να επιβεβαιώσουν την πιθανή διαρροή 
και να αναλάβουν την πρωτοβουλία των µέτρων έµπρακτης δίωξης, στρεφόµενες κατά των 
υπευθύνων για τη ρύπανση. Το συνολικό ποσοστό της επιβεβαίωσης (27%) αποκρύπτει τις 
έντονες περιφερειακές ανισότητες που οφείλονται στις εθνικές δυνατότητες ελέγχου ιδίως 
µέσω της εναέριας επιτήρησης. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να έχουν τη δυνατότητα ασυνείδητοι 
επιχειρηµατίες που εκµεταλλεύονται τα σκάφη να προβαίνουν σε παράνοµες απορρίψεις σε 
περιοχές όπου η παρακολούθηση είναι λιγότερο αυστηρή. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Εν κατακλείδι, ο προϋπολογισµός που διατίθεται αποκλειστικά για τις δραστηριότητες 
καταπολέµηση της ρύπανσης από το Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας 
είναι επαρκής και τα µέτρα που έχουν χρηµατοδοτηθεί µέχρι στιγµής βάσει του πλαισίου 
είναι οικονοµικώς αποδοτικά και δηµιουργούν προστιθέµενη αξία. 

Η Επιτροπή πρότεινε τον Οκτώβριο του 2010 την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισµού 
του ΕΟΑΝ9, στον οποίο περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων και η διάταξη ότι το θιγόµενο κράτος 
µέλος µπορεί επίσης να ζητήσει τη συνδροµή του ΕΟΑΝ, στην περίπτωση της θαλάσσιας 
ρύπανσης που προκαλείται από εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, η 
Επιτροπή δεν θεωρεί αναγκαίο να προτείνει την τροποποίηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού 
πλαισίου που θεσπίζεται µε τον κανονισµό (ΕΚ) 2038/2006. 

Η Επιτροπή θα εκµεταλλευθεί τη συµβολή του οργανισµού στην παρούσα έκθεση, στο 
πλαίσιο της προετοιµασίας του επόµενου δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού. 

                                                 
9 COM(2010)611 της 28.10.2010. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ραστηριότητες ετοιµότητας και καταπολέµησης του ΕΟΑΝ  

∆ηµοσιονοµικός ισολογισµός 2007-2009 

 Αναλήψεις 
υποχρεώσεων 

σε ευρώ 

Πληρωµές 
σε ευρώ 

∆ίκτυο πλοίων σε επιφυλακή για την 
καταπολέµηση πετρελαιοκηλίδων 

46,363,654.42 34,559,298.86

Ασκήσεις 1,157,500.00 1,082,555.37

Βελτιώσεις 5,324,730.86 4,547,630.50

∆ράσεις της ευρωπαϊκής δορυφορικής υπηρεσίας 
παρακολούθησης των πετρελαιοκηλίδων 
(CleanSeaNet) 

2,859,946.40 4,671,731.14

Παροχή υποστήριξης στους χρήστες της 
CleanSeaNet  

358,270.53 223,995.50

Ανάπτυξη των υπηρεσιών της CleanSeaNet 2,673,615.53 2,283,212.01

Συνεργασία και συντονισµός 564,458.95 347,445.45

∆ραστηριότητες στον τοµέα της αντιµετώπισης 
της ΕΤΟ (HNS)  

79,100.00 37,564.23

∆ιάδοση των πληροφοριών 50,054.79 61,138.64

Συναφείς αποστολές 475,052.70 379,498.10

Σύνολο  59,906,384.18 48,194,069.80

Σηµείωση: Στους δύο τοµείς στους οποίους οι πληρωµές υπερβαίνουν τις αναλήψεις 
υποχρεώσεων, ορισµένες πληρωµές αφορούν αναλήψεις που είχαν γίνει πριν από το 2007. 

Επισκόπηση της κατανοµής της χρηµατοδότησης 
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∆ίκτυο σκαφών άµεσης 
επέµβασης για την 
καταπολέµηση των 
πετρελαιοκηλίδων

CleanSeaN Συνεργασία, συντονισµός
και πληροφόρηση
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