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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

ιιι) Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ανακύκλωση των πλοίων
(COM(2012)0118 – C7 0082/2012 – 2012/0055(COD))
(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0118),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή  στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (C7-0082/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 12 Ιουλίου 20121,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ….2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 299, 4.10.2012, σ. 158.
2 ……
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Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανακύκλωση πλοίων σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή
ανακύκλωση και επεξεργασία πλοίων και 
την τροποποίηση της οδηγίας  
2009/16/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 
Αριθ. 1013/2006

Or. en

Αιτιολόγηση

Η "ανακύκλωση πλοίων" ορίζεται στον παρόντα κανονισμό ως η διάλυση πλοίων σε μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων, αλλά ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την επακόλουθη επεξεργασία 
των αποβλήτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, στην πρόταση κανονισμού 
της Επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης η περαιτέρω επεξεργασία αποβλήτων. Θα πρέπει να 
υπάρχει σχετική αναφορά και στον τίτλο

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η επικρατούσα μέθοδος διάλυσης 
πλοίων με την επονομαζόμενη μέθοδο 
"προσάραξης" δεν συνιστά και δεν 
μπορεί να συνιστά ασφαλή και ορθή 
ανακύκλωση και για το λόγο αυτό δεν θα 
πρέπει πλέον να επιτρέπεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με το  Πράσινο Βιβλίο  για τη βελτίωση των 
πρακτικών διάλυσης των πλοίων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε "ηθικά απαράδεκτο να 
επιτρέπεται η διατήρηση των αναξιοπρεπών για τον άνθρωπο και καταστροφικών για το 
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περιβάλλον συνθηκών στις εργασίες διάλυσης πλοίων "(παράγραφος 1), και ότι θα πρέπει να 
απορρίπτεται η διάλυση πλοίων σε παραλίες ως κατάλληλη μεθοδολογία διάλυσης (παράγραφος 
12). Στο ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε "τη ρητή 
απαγόρευση των "προσαράξεων" των πλοίων που διανύουν την τελευταία φάση της ζωής τους 
"(παράγραφος 6). Τούτο θα πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση και για τον παρόντα 
κανονισμό. 

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι 
προσαρμοσμένοι στις ιδιαιτερότητες των 
πλοίων και της διεθνούς ναυτιλίας και 
έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικοί ως 
προς την πρόληψη των επισφαλών και 
αθέμιτων πρακτικών ανακύκλωσης 
πλοίων.

(2) Οι μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής 
της ισχύουσας νομοθεσίας σε διεθνές και
ενωσιακό επίπεδο δεν είναι 
προσαρμοσμένοι στις ιδιαιτερότητες των 
πλοίων και της διεθνούς ναυτιλίας και 
έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικοί ως 
προς την πρόληψη της εξαγωγής πλοίων 
που συνιστούν επικίνδυνα απόβλητα, σε  
χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ και 
συνεπώς για την πρόληψη των επισφαλών 
και αθέμιτων πρακτικών ανακύκλωσης 
πλοίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική τροπολογία.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Το υφιστάμενο δυναμικό ανακύκλωσης 
πλοίων στις χώρες του ΟΟΣΑ, το οποίο 
είναι νομίμως προσβάσιμο για τα πλοία 
που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, 
είναι ανεπαρκές. Το ήδη υφιστάμενο 
δυναμικό ασφαλούς και φιλικής προς το 
περιβάλλον ανακύκλωσης στις χώρες που 
δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ αρκεί για την 

(3) Το υφιστάμενο δυναμικό ανακύκλωσης 
πλοίων στις χώρες του ΟΟΣΑ, το οποίο 
είναι νομίμως προσβάσιμο για τα πλοία 
που συνιστούν επικίνδυνα απόβλητα προς 
εξαγωγή δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς. 
Διαπιστώνεται κάποια αντίφαση ως προς 
την προσβασιμότητα και χωρητικότητα 
των μονάδων ανακύκλωσης πλοίων στις 
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επεξεργασία όλων των πλοίων που φέρουν 
τη σημαία της ΕΕ και αναμένεται να 
αναπτυχθεί περαιτέρω έως το 2015, ως 
αποτέλεσμα των δράσεων που 
αναλαμβάνουν τα κράτη ανακύκλωσης 
για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 
της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ.

ΗΠΑ. Ανεξάρτητα από την κατάσταση 
που επικρατεί στο πλαίσιο αυτό στις 
ΗΠΑ, υπάρχει σημαντικό δυναμικό που 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη και χώρες μέλη του 
ΟΟΣΑ, το οποίο, εάν ενεργοποιούταν 
πλήρως, θα μπορούσε ενδεχομένως να 
επαρκέσει για την επεξεργασία πλοίων 
που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους
(πλοία της ΕΕ). Από κοινού με το 
υφιστάμενο δυναμικό ασφαλούς και ορθής
ανακύκλωσης σε χώρες που δεν είναι μέλη 
του ΟΟΣΑ θα πρέπει να διατίθεται 
επαρκές δυναμικό για την επεξεργασία 
όλων των πλοίων της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρεται το συγκεκριμένο δυναμικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
στην Ευρώπη και σε χώρες του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 
2007, θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί έως και ένα  εκατομμύριο LDT/ετησίως σε κράτη μέλη 
και έως και 600.000 LDT/ετησίως στην Τουρκία, σε σύγκριση με το χρησιμοποιούμενο 
δυναμικό των 200.000 στην ΕΕ και των 50.000 στην Τουρκία. Η αναμενόμενη ζήτηση 
κυμαίνεται μεταξύ 1,6 και 2 εκατομμύρια LDT/ετησίως. Σε ορισμένες χώρες μη  μέλη του 
ΟΟΣΑ θα μπορούσε να εξασφαλισθεί δυναμικό ασφαλούς και ορθής ανακύκλωσης που θα 
υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο LDT.  

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Η σημερινή κατάσταση στον τομέα 
ανακύκλωσης πλοίων χαρακτηρίζεται 
από εξαιρετικά δαπανηρές εξωτερικές 
αναθέσεις εργασιών. Οι μονάδες 
ανακύκλωσης πλοίων με ελάχιστα ή 
ανύπαρκτα πρότυπα προστασίας των 
εργαζομένων, της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος παρέχουν την 
υψηλότερη τιμή για απόβλητα πλοίων. 
Κατά συνέπεια, η πλειονότητα του 
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συνολικού αλιευτικού στόλου που 
αποστέλλεται για ανακύκλωση διαλύεται 
στις παραλίες ορισμένων χωρών κάτω 
από εξευτελιστικές για τον άνθρωπο και 
καταστροφικές για το περιβάλλον 
συνθήκες που θεωρούνται απαράδεκτες. 
Είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί 
χρηματοοικονομικός μηχανισμός, που θα 
ισχύει για όλα τα πλοία που προσεγγίζουν 
τους λιμένες της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη 
σημαία που φέρουν, προκειμένου για να 
αντισταθμιστεί η παρούσα κατάσταση 
συμβάλλοντας  στην επίτευξη 
ανταγωνιστικής, έναντι συναφών 
δραστηριοτήτων που δεν 
ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα, 
και περιβαλλοντικά ορθής ανακύκλωσης
και επεξεργασίας πλοίων που συνιστούν 
επικίνδυνα απόβλητα.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κύριος λόγος για τη συνεχιζόμενη πρακτική διάλυσης της πλειονότητας των πλοίων κάτω από 
ασύλληπτες συνθήκες αποτελεί σαφή αποτυχία της αγοράς: γίνεται πλήρης εξωτερίκευση των 
δαπανών για την υγεία και το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται  στρεβλωμένα
κίνητρα  που ωθούν  τους πλοιοκτήτες να πωλούν πλοία σε μονάδες ανακύκλωσης που 
λειτουργούν με τα  χαμηλότερα πρότυπα. Εάν δεν αντιμετωπισθεί το ζήτημα αυτό κατά μέτωπο, 
θα εξακολουθήσει να ισχύει η παρούσα κατάσταση, ιδίως εάν μπορεί να παρακάμπτεται εύκολα 
η τήρηση νομικών απαιτήσεων με τη μετανηολόγηση, όπως συμβαίνει στην πρόταση της 
Επιτροπής. 

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή "ο 
ρυπαίνων πληρώνει", το κόστος της 
περιβαλλοντικά ορθής ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας πρέπει να αναλαμβάνεται 
από τους πλοιοκτήτες. Αποβλέποντας 
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στην προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και του περιβάλλοντος,  θα πρέπει να 
θεσπισθεί σύστημα τελών για την 
εξασφάλιση πόρων που θα συμβάλλουν 
στη δημιουργία οικονομικά 
ανταγωνιστικής και  ορθής από 
περιβαλλοντική άποψη ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας πλοίων της ΕΕ. ΄Ολα τα 
πλοία που προσεγγίζουν σε λιμένες 
αγκυροβόλια της ΕΕ και πρέπει να 
συμβάλλουν στο κόστος της 
περιβαλλοντικά ορθής ανακύκλωσης και 
επεξεργασίας πλοίων της ΕΕ προκειμένου 
να μειωθούν τα οικονομικά κίνητρα που 
έχουν ως αποτέλεσμα να καταλήγουν 
πλοία της ΕΕ σε μονάδες που δεν 
ανταποκρίνονται στα ισχύοντα πρότυπα. 
Τούτο θα πρέπει επίσης να λειτουργεί ως 
αντικίνητρο για την αλλαγή σημαίας, και 
να δημιουργεί περιβαλλοντικά ορθό 
δυναμικό για την ανακύκλωση και 
επεξεργασία πλοίων προς όφελος όλων 
των πλοίων. Τα τέλη θα πρέπει να είναι 
δίκαια, αμερόληπτα και διαφανή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτεξήγητη.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η διεθνής σύμβαση του Χονγκ Κονγκ 
για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς 
κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων
(εφεξής «η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ») 
εγκρίθηκε στις 15 Μαΐου 2009 υπό την 
αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού κατόπιν αιτήματος των 
μερών της σύμβασης της Βασιλείας. Η 
σύμβαση του Χονγκ Κονγκ θα τεθεί σε 

(4) Η διεθνής σύμβαση του Χονγκ Κονγκ 
για την ασφαλή και περιβαλλοντικώς 
κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων
(εφεξής «η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ») 
εγκρίθηκε στις 15 Μαΐου 2009 υπό την 
αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού . Η σύμβαση του Χονγκ 
Κονγκ θα τεθεί σε ισχύ 24 μήνες μετά την 
ημερομηνία κύρωσής της από τουλάχιστον 
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ισχύ 24 μήνες μετά την ημερομηνία 
κύρωσής της από τουλάχιστον 15 κράτη, 
των οποίων ο συνολικός εμπορικός στόλος 
αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 40 τοις 
εκατό της ολικής χωρητικότητας της 
παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας και ο 
συνολικός μέγιστος ετήσιος όγκος 
ανακύκλωσης πλοίων κατά την 
προηγούμενη δεκαετία αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο τρία τοις εκατό της 
ολικής χωρητικότητας του συνόλου της 
εμπορικής ναυτιλίας των ίδιων κρατών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να κυρώσουν τη 
σύμβαση το συντομότερο δυνατόν, 
προκειμένου να επισπευσθεί η έναρξη 
ισχύος της. Η σύμβαση καλύπτει το 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία 
και την προετοιμασία των πλοίων, ώστε 
να διευκολύνει την ασφαλή και φιλική 
προς το περιβάλλον ανακύκλωση, χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων 
και την λειτουργική αποδοτικότητα. 
Επίσης, καλύπτει τη λειτουργία των 
μονάδων ανακύκλωσης πλοίων με ασφαλή 
και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και 
τη θέσπιση ενός κατάλληλου μηχανισμού
επιβολής στον τομέα της ανακύκλωσης 
πλοίων.

15 κράτη, των οποίων ο συνολικός 
εμπορικός στόλος αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 40 τοις εκατό της ολικής 
χωρητικότητας της παγκόσμιας εμπορικής 
ναυτιλίας και ο συνολικός μέγιστος 
ετήσιος όγκος ανακύκλωσης πλοίων κατά 
την προηγούμενη δεκαετία αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο τρία τοις εκατό της 
ολικής χωρητικότητας του συνόλου της 
εμπορικής ναυτιλίας των ίδιων κρατών. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να κυρώσουν τη 
σύμβαση το συντομότερο δυνατόν, 
προκειμένου να επισπευσθεί η έναρξη 
ισχύος της. Η σύμβαση καλύπτει τη χρήση 
επικίνδυνων υλικών σε πλοία  ώστε να 
διευκολύνει την ασφαλή και φιλική προς 
το περιβάλλον ανακύκλωση, χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων 
και την λειτουργική αποδοτικότητα.
Επίσης, καλύπτει μέσω κατευθυντηρίων
γραμμών τη λειτουργία των μονάδων 
ανακύκλωσης πλοίων και περιλαμβάνει 
μηχανισμό επιβολής στον τομέα της 
ανακύκλωσης πλοίων. Η σύμβαση του 
Χονγκ Κονγκ τόσο για κρατικά πλοία όσο 
και για σκάφη μικρότερα των 500 κοχ, 
καθώς και για πλοία που σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους πλέουν μόνο σε 
ύδατα που υπόκεινται στην κυριαρχία ή 
δικαιοδοσία του κράτους τη σημαία του 
οποίου δικαιούται να φέρει το πλοίο. Η 
σύμβαση του Χονγκ Κονγκ δεν καλύπτει 
επίσης την ανακύκλωση του χάλυβα που
ανακτάται στη μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων ή τις δραστηριότητες μονάδων 
που διαχειρίζονται περαιτέρω απόβλητα 
υλικά της αρχικής μονάδας ανακύκλωσης 
του πλοίου. Η Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ 
δεν επιχειρεί να αποτρέπει την εξαγωγή 
πλοίων που συνιστούν επικίνδυνα 
απόβλητα σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ -
πρακτική που απαγορεύει προς το παρόν 
ο κανονισμός ΕΚ (αριθ. 1013/2006).  
Αναμένεται ότι η Σύμβαση του Χόνγκ 
Κόνγκ δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από μία 
δεκαετία. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποτυπώνεται εύστοχα η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ, η οποία δεν αφορά 
πραγματικά το σχεδιασμό, την κατασκευή ή τη λειτουργία των πλοίων αλλά μόνον ορισμένες 
απαιτήσεις όσον αφορά τα χρησιμοποιούμενα επικίνδυνα υλικά. Οι δηλώσεις σχετικά με την 
κύρωση της σύμβασης θα πρέπει να περιληφθούν σε σχετική ξεχωριστή έκθεση.  Η εν λόγω 
σύμβαση δεν διασφαλίζει τη φιλική προς το περιβάλλον μεταχείριση όπως την εννοεί η ΕΕ, και 
αναμένεται να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο ενδείκνυται ο μηχανισμός επιβολής. Θα πρέπει 
επίσης να αναφερθούν οι περιορισμοί της σύμβασης. 

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ 
προβλέπει ρητά ότι μέρη της θα λάβουν 
αυστηρότερα μέτρα, τα οποία θα συνάδουν 
με το διεθνές δίκαιο, σε ό,τι αφορά την 
ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον 
ανακύκλωση των πλοίων, προκειμένου να 
αποφευχθούν, να μειωθούν ή να 
ελαχιστοποιηθούν τυχόν δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον. Η θέσπιση ευρωπαϊκού 
καταλόγου μονάδων ανακύκλωσης πλοίων, 
οι οποίες συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, αναμένεται να
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, 
καθώς και στη βελτίωση της επιβολής της 
νομοθεσίας, διευκολύνοντας τους ελέγχους 
που διεξάγουν τα κράτη σημαίας στα πλοία 
που αποστέλλονται προς ανακύκλωση. Οι 
απαιτήσεις για τις μονάδες ανακύκλωσης 
πλοίων πρέπει να βασίζονται στις 
απαιτήσεις που προβλέπει η σύμβαση του 
Χονγκ Κονγκ.

(5) Η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ 
προβλέπει ρητά ότι μέρη της θα λάβουν 
αυστηρότερα μέτρα, τα οποία θα συνάδουν 
με το διεθνές δίκαιο, σε ό,τι αφορά την 
ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον 
ανακύκλωση των πλοίων, προκειμένου να 
αποφευχθούν, να μειωθούν ή να 
ελαχιστοποιηθούν τυχόν δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 
το περιβάλλον. Η θέσπιση ευρωπαϊκού 
καταλόγου μονάδων ανακύκλωσης πλοίων, 
οι οποίες συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, να πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, 
καθώς και στη βελτίωση της επιβολής της 
νομοθεσίας, διευκολύνοντας τους ελέγχους 
που διεξάγουν τα κράτη σημαίας στα πλοία 
που αποστέλλονται προς ανακύκλωση. Οι 
απαιτήσεις για τις μονάδες ανακύκλωσης 
πλοίων πρέπει να βασίζονται στις 
απαιτήσεις που προβλέπει η σύμβαση του 
Χονγκ Κονγκ, αλλά δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το όριο αυτό ούτως ώστε να 
επιτυγχάνουν επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 
αντίστοιχο σε γενικές γραμμές με εκείνο 
που ισχύει στην Ένωση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι απαιτήσεις για τις μονάδες ανακύκλωσης πλοίων πρέπει να 
είναι υψηλότερες από εκείνες που προβλέπει η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ δεδομένου ότι τα 
πρότυπα που θεσπίζει η σύμβαση αυτή υπολείπονται των προτύπων της Ένωσης (λχ. 
εξακολουθούν να επιτρέπουν να διαλύονται πλοία σε παραλίες).

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα πλοία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της σύμβασης του Χονγκ 
Κονγκ και του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται 
ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και 
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα 
και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών 
αντίστοιχα.

(7) Τα πλοία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της σύμβασης του Χονγκ 
Κονγκ, τα πλοία της ΕΕ που δεν 
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, τα πλοία της 
ΕΕ που δεν συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό και τα πλοία που 
φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας (μη 
ενωσιακά πλοία) όταν γίνονται απόβλητα 
σε έδαφος που τελεί υπό τη δικαιοδοσία 
κράτους μέλους,  θα πρέπει να συνεχίσουν 
να υφίστανται ανακύκλωση σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1013/2006 και της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 
για τα απόβλητα και την κατάργηση 
ορισμένων οδηγιών αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι η υποχρέωση ανακύκλωσης πλοίων σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ  
πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μόνον για όλα τα πλοία της ΕΕ που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντα κανονισμού, που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα νέο κανονισμό, 
καθώς και σε όλα τα μη ενωσιακά πλοία που γίνονται απόβλητα στο έδαφος που τελεί υπό τη 
δικαιοδοσία κράτους μέλους. 
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Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν 
τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ, ώστε να αποφευχθούν οι 
επικαλύψεις των ρυθμιστικών 
μηχανισμών με τον ίδιο στόχο.

(8) Είναι απαραίτητο να αποσαφηνισθεί 
αντιστοίχως το πεδίο  εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ, ώστε να αποφευχθεί η 
εφαρμογή διαφορετικών νομικών 
απαιτήσεων στην ίδια περίσταση.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα που μας απασχολεί δεν είναι οι επικαλύψεις των διαφόρων νομικών μέσων, αλλά η 
κατάλληλη διασύνδεσή τους. 

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις παραβάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των 
κυρώσεων αυτών με στόχο την πρόληψη 
της παράκαμψης των κανόνων περί 
ανακύκλωσης πλοίων. Αυτές οι κυρώσεις,
αστικού ή διοικητικού χαρακτήρα, θα 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις παραβάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των 
κυρώσεων αυτών με στόχο την πρόληψη 
της παράκαμψης των κανόνων περί 
ανακύκλωσης πλοίων. Αυτές οι κυρώσεις,
ποινικού,  αστικού ή διοικητικού 
χαρακτήρα, θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου, οι παράνομες μεταφορές των αποβλήτων που πραγματοποιούνται εκ 
προθέσεως  ή τουλάχιστον λόγω σοβαρής αμέλειας συνιστούν ποινικό αδίκημα. Τούτο θα 
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πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις κυρώσεις. 

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
πρόληψης, μείωσης ή εξάλειψης των 
δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον που 
οφείλονται στην ανακύκλωση, λειτουργία 
και συντήρηση πλοίων που φέρουν 
σημαία κράτους μέλους της ΕΕ είναι 
αδύνατο να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, λόγω του διεθνούς χαρακτήρα 
της ναυτιλίας και της ανακύκλωσης των 
πλοίων και δύναται συνεπώς να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(14) Δεδομένου ότι ο στόχος της 
πρόληψης, μείωσης ή εξάλειψης των 
δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον που 
οφείλονται στην ανακύκλωση, και 
επεξεργασία πλοίων της ΕΕ είναι αδύνατο 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
λόγω του διεθνούς χαρακτήρα της 
ναυτιλίας και της ανακύκλωσης των 
πλοίων και δύναται συνεπώς να επιτευχθεί 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την 
αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός διέπει κατά κύριο λόγο την ανακύκλωση και επεξεργασία των απόβλητων 
πλοίων, και εξετάζει σε πολύ μικρό βαθμό τη λειτουργία και συντήρησή τους, και συνεπώς 
ενδείκνυται περισσότερο να αναφέρεται στο πλαίσιο αυτό η επεξεργασία των πλοίων.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος Στόχος
1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 
πρόληψη, η μείωση ή η εξάλειψη των 
δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον που 
οφείλονται στην ανακύκλωση, λειτουργία 
και συντήρηση πλοίων που φέρουν 
σημαία κράτους μέλους της ΕΕ.

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 
πρόληψη, η μείωση στο ελάχιστο και, στο 
μέτρο του δυνατού, η εξάλειψη
ατυχημάτων, τραυματισμών και άλλων
των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του 
ανθρώπου και το περιβάλλον που 
οφείλονται στην ανακύκλωση, και 
επεξεργασία πλοίων  της ΕΕ, και η 
βελτίωση των συνθηκών ανακύκλωσης 
πλοίων τρίτων χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ατυχήματα, οι τραυματισμοί και οι δυσμενείς επιπτώσεις δεν είναι ποτέ δυνατό να 
εξαλειφθούν πλήρως, αλλά μόνον στο μέτρο του δυνατού.

Ενώ ο κανονισμός διέπει πλήρως πλοία της ΕΕ, ορισμένες διατάξεις θα συνέβαλαν επίσης στη 
βελτίωση των συνθηκών ανακύκλωσης πλοίων τρίτων χωρών.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί - ενόψει του ορισμού για την "ανακύκλωση πλοίων" στον 
παρόντα κανονισμό που διαφέρει από τον συνήθη ορισμό της ανακύκλωσης - ότι ο παρών 
κανονισμός καλύπτει επίσης  την επεξεργασία αποβλήτων που δημιουργούνται κατά την 
ανακύκλωση πλοίων. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. ως "πλοίο της ΕΕ" νοείται πλοίο που 
φέρει τη σημαία κράτους μέλους ή 
λειτουργία υπό τη δικαιοδοσία του. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προτεινόμενη διατύπωση με στόχο την απλούστερη σύνταξη του κειμένου σε ολόκληρο τον 
κανονισμό. 

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος  1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. ως "μη ενωσιακό πλοίο" νοείται 
πλοίο που φέρει τη σημαία τρίτης χώρας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτεινόμενη διατύπωση με στόχο την απλούστερη σύνταξη του κειμένου σε ολόκληρο τον 
κανονισμό.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ως "απόβλητα" νοούνται τα 
απόβλητα όπως ορίζονται στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύει επίσης για τον παρόντα κανονισμό ο ορισμός που αναφέρει για τα 
"απόβλητα" η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. 

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. ως "επικίνδυνα απόβλητα" νοούνται 
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τα επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ,

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύει επίσης για τον παρόντα κανονισμό ο ορισμός για τα "επικίνδυνα 
απόβλητα" που αναφέρεται στην  οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο  3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. ως "επεξεργασία" νοείται η 
επεξεργασία όπως ορίζεται στο άρθρο 3, 
σημείο 14 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ισχύει επίσης για τον παρόντα κανονισμό ο ορισμός για την "επεξεργασία" όπως 
ορίζεται στην  οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα..

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. ως "περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση" 
νοείται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο 8 του 
κανονισμού  (ΕΚ) No 1013/2006·

Or. en

Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να ισχύει επίσης για τον παρόντα κανονισμό ο ορισμός για την "περιβαλλοντικά 
ορθή διαχείριση" που αναφέρεται στον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων..
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. ως «ανακύκλωση πλοίων» νοείται η 
δραστηριότητα πλήρους ή μερικής 
διάλυσης ενός πλοίου σε μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων με στόχο την 
ανάκτηση εξαρτημάτων και υλικών για εκ 
νέου επεξεργασία και χρήση, με 
παράλληλη επεξεργασία των επικίνδυνων 
και άλλων υλικών, και περιλαμβάνει 
συναφείς δραστηριότητες, όπως η 
αποθήκευση και επεξεργασία εξαρτημάτων 
και υλικών εντός της μονάδας, αλλά όχι 
την περαιτέρω μεταποίηση ή διάθεσή τους 
σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις·

5. ως «ανακύκλωση πλοίων» νοείται η 
δραστηριότητα πλήρους ή μερικής 
διάλυσης ενός πλοίου σε μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων με στόχο την 
ανάκτηση εξαρτημάτων και υλικών για εκ 
νέου επεξεργασία και χρήση, με 
παράλληλη επεξεργασία των επικίνδυνων 
και άλλων υλικών, και περιλαμβάνει 
συναφείς δραστηριότητες, όπως η 
αποθήκευση και επεξεργασία εξαρτημάτων 
και υλικών εντός της μονάδας, αλλά όχι 
την περαιτέρω επεξεργασία τους σε 
ξεχωριστές εγκαταστάσεις·  κατά 
συνέπεια, το νόημα του όρου 
"ανακύκλωση" στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού είναι διαφορετικό από τον 
ορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 3, 
(17) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "επεξεργασία" όπως ορίζεται στην οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα καλύπτει τη 
μεταποίηση και τη διάθεση και θαπρέπει να χρησιμοποιείται για λόγους συνοχής. Θα πρέπει να 
διευκρινισθεί ρητά ότι το νόημα του όρου "ανακύκλωση" στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
για την ανακύκλωση πλοίων διαφέρει από τον γενικό ορισμό της ανακύκλωσης στην οδηγία 
πλαίσιο για τα απόβλητα λόγω του διαφορετικού νοήματος που δίδεται στην  "ανακύκλωση" στο 
πλαίσιο της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ .

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ως «μονάδα ανακύκλωσης πλοίων» 
νοείται μια καθορισμένη περιοχή που είναι

6. ως «μονάδα ανακύκλωσης πλοίων» 
νοείται μια καθορισμένη περιοχή που είναι  
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μονάδα, εργοτάξιο ή μονάδα που 
βρίσκεται σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα 
και χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση 
πλοίων·

εγκαταστάσεις εργοταξίου ή μονάδας που 
βρίσκεται σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα 
και χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση 
πλοίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια μονάδα ανακύκλωσης πλοίων δεν θα πρέπει να αποτελεί μια τοποθεσία δεδομένου ότι στον 
όρο αυτό θα συμπεριλαμβάνονταν και οι παραλίες. Οι μονάδες ανακύκλωσης πλοίων θα πρέπει 
να είναι εγκαταστάσεις εργοταξίων ή μονάδων.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. ως «εταιρεία ανακύκλωσης» νοείται ο 
ιδιοκτήτης της μονάδας ανακύκλωσης 
πλοίων, οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει 
ανατεθεί η ευθύνη της ανακύκλωσης 
πλοίων από τον ιδιοκτήτη της μονάδας 
ανακύκλωσης πλοίων·

7. ως «εταιρεία ανακύκλωσης πλοίων» 
νοείται ο ιδιοκτήτης της μονάδας 
ανακύκλωσης πλοίων, οποιοσδήποτε 
άλλος οργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη 
της ανακύκλωσης πλοίων από τον 
ιδιοκτήτη της μονάδας ανακύκλωσης 
πλοίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
πλοία που δικαιούνται να πλέουν με 
σημαία κράτους μέλους ή που 
δραστηριοποιούνται υπό την 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
πλοία της ΕΕ. Τα άρθρα 5α, 11β και 23, 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζονται επίσης σε πλοία τρίτων 
χωρών που προσεγγίζουν λιμένες ή 
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αρμοδιότητά της. αγκυροβόλια της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την εκτίμηση των επιπτώσεων, το 37% του παγκόσμιου στόλου ανήκει σε
πλοιοκτήτες της ΕΕ. Ωστόσο, μόνον το 17% του παγκόσμιου στόλου φέρουν σημαίες κρατών 
μελών της ΕΕ, και όταν ολοκληρώνεται ο κύκλος ζωής τους, μόνον 8% των πλοίων φέρουν 
σημαίες κρατών μελών της ΕΕ. Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σε πλοία 
που φέρουν τη σημαία κρατών μελών της ΕΕ θα ήταν υπερβολικά αυστηρός,, και τούτο θα 
λειτουργούσε ως ανοιχτή πρόκληση σε πλοιοκτήτες να παρακάμπτουν τις διατάξεις του 
κανονισμού με την μετανηολόγηση πλοίων λίγο πριν την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. 
Για το λόγο αυτό, οι βασικές διατάξεις (εισφορά ανακύκλωσης, απαγορεύσεις και κατάλογος 
επικίνδυνων ουσιών, επιθεωρήσεις και ορισμένες κυρώσεις) θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα 
τα πλοία που προσαράζουν σε λιμένες της ΕΕ, ανεξαρτήτως σημαίας. 

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) πλοία τα οποία δεν μπορούν να 
πλέουν με τα δικά τους μέσα, ανεξάρτητα 
από τη σημαία που φέρουν και τα οποία 
συνεπώς συνιστούν απόβλητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πλοία που δεν μπορούν να πλεύσουν  με δικά τους μέσα συνιστούν  σαφώς απόβλητα, και θα 
πρέπει κατά συνέπεια να εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τις μεταφορές 
αποβλήτων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) πλοία που δεν συμμορφώνονται με 
καμία από τις ισχύουσες διατάξεις που 
προβλέπει το δίκαιο της Ένωσης και το 
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διεθνές δίκαιο όσον αφορά την ασφάλεια 
και τα οποία συνιστούν κατά συνέπεια 
απόβλητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πλοία  που δεν συμμορφώνονται  με ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια πρέπει να 
θεωρούνται  απόβλητα και θα πρέπει κατά συνέπεια να εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έλεγχος επικίνδυνων ουσιών Έλεγχος επικίνδυνων ουσιών που 
απαγορεύονται ή υποβάλλονται σε 

περιορισμούς

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αναφέρεται μόνον σε επικίνδυνες ουσίες η χρήση των οποίων έχει απαγορευθεί ή 
περιορισθεί. Σε ένα πλοίο υπάρχουν πολλές άλλες επικίνδυνες ουσίες που δεν έχουν ακόμα 
απαγορευθεί, οι οποίες ωστόσο πρέπει να ελέγχονται κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης, και 
για το λόγο αυτό,  στον κατάλογο δεν απαιτείται μόνον η απαρίθμηση ουσιών που έχουν 
απαγορευθεί - υποβληθεί σε περιορισμό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι το 
παρόν άρθρο διέπει μόνον τον έλεγχο ουσιών που απαγορεύονται ή υποβάλλονται σε 
περιορισμούς.  

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η νέα μονάδα υλικών που περιέχουν 
υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ και τα 
παράγωγά του (PFOS) απαγορεύεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

3. Η νέα μονάδα υλικών που περιέχουν 
υπερφθοροκτανοσουλφονικό οξύ και τα 
παράγωγά του (PFOS) απαγορεύεται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.  
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757/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου.

1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) και για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού  Χημικών 
Προϊόντων και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
757/2010 της 24ης Αυγούστου 2010 για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τους έμμονους οργανικούς ρίπους. 
___________

1 ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός περιορισμός του PFOS εγκρίθηκε ως η οδηγία 2006/122/EΚ για την τροποποίηση 
για 30η φορά της οδηγίας του Συμβουλίου  76/769/ΕΟΚ σχετικά με τον περιορισμό της 
εμπορίας και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. Οι διατάξεις της 
εν λόγω οδηγίας είχαν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα  XVII του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006 (REACH). Είναι συνεπώς σκόπιμο να προστεθεί στο σημείο αυτό παραπομπή στο 
REACH, και να μην αναφερθούμε μόνον στην μετέπειτα τροποποίηση του κανονισμού για τους 
έμμονους οργανικούς ρίπους. 

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η νέα εφαρμογή συστημάτων 
υφαλοχρωματισμού που περιέχουν 
οργανοκασιτερικές ενώσεις   ως βιοκτόνα 
ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος 
υφαλοχρωματισμού η εφαρμογή ή χρήση 
του οποίου απαγορεύεται από τη 
σύμβαση για τον έλεγχο των επιβλαβών 
συστημάτων υφαλοχρωματισμού 
απαγορεύεται στα πλοία. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης η απαγόρευση βαφών τριβουτιλοκασιτέρου ( TBT). 

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
ακόλουθα μέτρα τα οποία:

4. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
πλοία τηρούν τις απαιτήσεις που 
προβλέπουν οι παράγραφοι 1 έως 3α, με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων άλλης 
νομοθεσίας της Ένωσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή μεταφέρεται στο σημείο αυτό η διάταξη της παραγράφου 4γ.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) απαγορεύουν ή περιορίζουν την 
εγκατάσταση ή χρήση των επικίνδυνων 
ουσιών που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 3 στα πλοία που 
δικαιούνται να φέρουν τη σημαία τους ή 
που πλέουν υπό την αρμοδιότητά τους· 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για περιττή διάταξη δεδομένου ότι τούτο ρυθμίζεται ήδη  στις παραγράφους 1 έως 3α 
του παρόντος άρθρου.
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Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) απαγορεύουν ή περιορίζουν την 
εγκατάσταση ή χρήση τέτοιων ουσιών σε 
πλοία, ενώ αυτά βρίσκονται στους 
λιμένες, τα ναυπηγεία, τα επισκευαστήρια 
πλοίων ή τους σταθμούς ανοικτής 
θάλασσας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά πλοία της ΕΕ, η διάταξη αυτή καλύπτεται από τις παραγράφους 1 έως 3α. Όσον 
αφορά πλοία τρίτων χωρών, η διάταξη αυτή έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 11β που συνδυάζει 
βασικές διατάξεις για πλοία τρίτων χωρών. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) εξασφαλίζουν αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση των πλοίων με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα σημεία α) 
και β).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή καλύπτεται από την τροποποιημένη παράγραφο 4.
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε κάθε νέο πλοίο θα πρέπει να τηρείται 
κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
κάθε νέο πλοίο της ΕΕ θα καταρτίζεται 
και  θα τηρείται κατάλογος των 
επικίνδυνων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινίζεται ότι ο κατάλογος όχι μόνον τηρείται στα πλοία, αλλά και 
διατίθεται για τη διενέργεια τυχόν ελέγχων του κράτους λιμένα. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επίσης, πριν σταλεί το πλοίο για 
ανακύκλωση, καταρτίζεται κατάλογος 
επικίνδυνων ουσιών, ο οποίος διατηρείται
επί του σκάφους.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τα 
υφιστάμενα πλοία της ΕΕ,  καταρτίζεται 
κατάλογος επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα 
με τα χρονοδιαγράμματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2α, ή, 
προτού σταλεί το πλοίο για ανακύκλωση, 
εφόσον προηγείται η ημερομηνία αυτή, ο 
οποίος διατίθεται  επί του σκάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διεθνής ναυπηγική βιομηχανία δεσμεύτηκε επίσημα το 2009 να καταρτίσει καταλόγους για 
νέα και υφιστάμενα πλοία 1. Δυστυχώς, πολύ λίγοι πλοιοκτήτες έχουν τηρήσει τη δέσμευση αυτή. 

Ένας πλήρης κατάλογος συνιστά προϋπόθεση για την κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων. Οι 
                                               
1 Πώληση πλοίων για ανακύκλωση, οδηγίες σχετικά με μεταβατικά μέτρα για πλοιοκτήτες 
(Selling Ships for Recycling, Guidelines on Transitional Measures for Shipowners) 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf
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κατάλογοι αυτοί πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα σταδιακής ρύθμισης 
(βλέπε τροπολογία που ακολουθεί). 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την κατάρτιση καταλόγου ισχύουν 
τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα: 
–για πλοία άνω των 25 ετών στις ... * ·
–για πλοία άνω των 20 ετών στις …**·
–για πλοία άνω των 15 ετών στις …***·

–για πλοία κάτω των 15 ετών στις …****.
____________________
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: ένα έτος 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
** ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: δύο έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
*** ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: τρία 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
**** ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: 
τέσσερα έτη μετά την  έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

΄Ενας ακριβής κατάλογος μπορεί να καταρτισθεί σχετικά γρήγορα και με σχετικά περιορισμένο 
κόστος. Δεδομένου ότι η κατάρτιση καταλόγων είναι ήδη ληξιπρόθεσμη, θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό. Για λόγους ταξινόμησης, προτείνεται σταδιακό 
χρονοδιάγραμμα με γνώμονα την ηλικία των πλοίων. 

.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα υφιστάμενα πλοία που φέρουν τη 
σημαία τρίτης χώρας ή καταθέτουν 
αίτηση εγγραφής σε νηολόγιο με τη 
σημαία κράτους μέλους διασφαλίζουν την 
τήρηση επί του πλοίου καταλόγου 
επικίνδυνων ουσιών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ρήτρα αυτή καθίσταται περιττή ενόψει των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 11β που θα 
επέβαλαν υποχρεωτικά την κατάρτιση καταλόγου για όλα τα πλοία που προσεγγίζουν λιμένα ή 
αγκυροβόλιο της ΕΕ.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προσδιορίζει τουλάχιστον τις 
επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι και περιλαμβάνονται στη 
δομική κατασκευή ή τον εξοπλισμό του 
πλοίου, τη θέση τους και, κατά 
προσέγγιση, την ποσότητά τους.

(γ) για νέα πλοία, προσδιορίζει 
τουλάχιστον τις επικίνδυνες ουσίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι και 
περιλαμβάνονται στη δομική κατασκευή ή 
τον εξοπλισμό του πλοίου, τη θέση τους 
και την ακριβή ποσότητά τους

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να διαφοροποιηθούν μεταξύ νέων και υφισταμένων πλοίων. Για νέα 
πλοία πρέπει να αναφέρονται επακριβώς οι ποσότητες στον κατάλογο. Δεν δικαιολογείται να 
πρέπει μόνον να αναφέρονται κατά προσέγγιση. 
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Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) για υφιστάμενα πλοία, προσδιορίζει, 
τουλάχιστον, τις επικίνδυνες ουσίες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και 
περιλαμβάνονται στη δομική κατασκευή 
ή τον εξοπλισμό του πλοίου, τη θέση και 
τις ποσότητές τους, κατά το δυνατό 
ακριβέστερα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις πρέπει να διαφοροποιηθούν μεταξύ νέων και υφισταμένων πλοίων. Για τα 
υφιστάμενα πλοία,  οι ποσότητες θα πρέπει να αναφέρονται κατά το δυνατόν ακριβέστερα στον 
κατάλογο. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Επιπλέον της παραγράφου 4, για τα 
υφιστάμενα πλοία καταρτίζεται σχέδιο 
όπου περιγράφεται ο 
οπτικός/δειγματοληπτικός έλεγχος μέσω 
του οποίου καταρτίζεται ο κατάλογος 
επικίνδυνων ουσιών.

5. Επιπλέον της παραγράφου 4, για τα 
υφιστάμενα πλοία καταρτίζεται σχέδιο 
όπου περιγράφεται ο 
οπτικός/δειγματοληπτικός έλεγχος μέσω 
του οποίου έχει καταρτισθεί ο κατάλογος 
επικίνδυνων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση.
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατάλογος επικίνδυνων ουσιών που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι και 
περιλαμβάνονται στη δομική κατασκευή ή 
τον εξοπλισμό του πλοίου, τη θέση τους 
και, κατά προσέγγιση, την ποσότητά τους
(τμήμα Ι)·

(α) κατάλογος επικίνδυνων ουσιών που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι και 
περιλαμβάνονται στη δομική κατασκευή ή 
τον εξοπλισμό του πλοίου, τη θέση τους 
και την ποσότητά τους (τμήμα Ι) σύμφωνα 
με το στοιχείο γ της παραγράφου 4·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παράγραφος 4 προβλέπει διαφορετικές απαιτήσεις για τις ποσότητες που 
περιλαμβάνονται σε νέα πλοία σε σύγκριση με τα υφιστάμενα πλοία, θα πρέπει να γίνει 
διασταυρούμενη παραπομπή. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατάλογος αποβλήτων που υπάρχουν 
στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων των 
αποβλήτων που προέκυψαν κατά τη 
δραστηριότητα του πλοίου (τμήμα ΙΙ)·

(β) κατάλογος αποβλήτων που υπάρχουν 
στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων των 
αποβλήτων που προέκυψαν κατά τη 
δραστηριότητα του πλοίου, και κατά 
προσέγγιση, οι ποσότητές τους (τμήμα ΙΙ)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σκοπιμότητας ο κατάλογος δεν θα πρέπει μόνον να περιλαμβάνει το είδος των 
αποβλήτων, αλλά και τις ποσότητές τους.  Σε αντίθεση προς το τμήμα Ι, θα ήταν αποδεκτό στην 
περίπτωση του τμήματος ΙΙ να αναφέρονται οι ποσότητες μόνον κατά προσέγγιση. 
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κατάλογος εφοδίων που υπήρχαν στο 
πλοίο όταν ελήφθη η απόφαση 
ανακύκλωσής του (τμήμα ΙΙΙ).

(γ) κατάλογος εφοδίων που υπήρχαν στο 
πλοίο και οι, κατά προσέγγιση, ποσότητές 
τους (τμήμα ΙΙΙ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σκοπιμότητας, ο κατάλογος δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνον το είδος των 
εφοδίων που υπάρχουν στο πλοίο, αλλά και τις ποσότητές τους. Σε αντίθεση προς το τμήμα Ι, 
θα ήταν αποδεκτό στην περίπτωση του τμήματος ΙΙ να αναφέρονται οι ποσότητες μόνον κατά 
προσέγγιση.

Ωστόσο, το τμήμα  III ισχύει μόνον όταν το πλοίο προορίζεται για ανακύκλωση, βλέπε 
παράγραφο 8, και συνεπώς δεν χρειάζεται η παραπομπή: "όταν ελήφθη η απόφαση 
ανακύκλωσής του". 

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 26 σχετικά με την επικαιροποίηση 
του καταλόγου στοιχείων για τον κατάλογο 
επικίνδυνων ουσιών που προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι.

9. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 26 σχετικά με την επικαιροποίηση 
του καταλόγου στοιχείων για τον κατάλογο 
επικίνδυνων ουσιών που προβλέπεται στο 
παράρτημα Ι προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι ο κατάλογος 
περιλαμβάνει τουλάχιστο τις ουσίες που 
αναφέρονται στα προσαρτήματα Ι και ΙΙ 
της Σύμβασης του Χονγκ Κονγκ, και να 
λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομοθεσία 
της ΄Ενωσης που προβλέπει τη σταδιακή 
κατάργηση ή τον περιορισμό της χρήσης 
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ή της εγκατάστασης επικίνδυνων ουσιών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει προφανώς να επικαιροποιείται το παράρτημα Ι σε περίπτωση προσθήκης 
περισσότερων ουσιών στον κατάλογο σύμφωνα με τη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Επίσης 
δεδομένου ότι η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει ήδη περαιτέρω ουσίες για τον κατάλογο 
από ότι προβλέπεται προς το παρόν στη Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ λόγω περιορισμών της ΕΕ 
(PFOS) ή σταδιακής κατάργησης στο πλαίσιο του REACH (HBCDD), η Επιτροπή θα πρέπει να 
λαμβάνει επίσης υπόψη άλλες σχετικές περιπτώσεις σταδιακής κατάργησης ή περιορισμών κατά 
την επικαιροποίηση του καταλόγου στοιχείων που προορίζονται για το κατάλογο επικίνδυνων 
ουσιών. 

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρηματοδότηση της περιβαλλοντικά 
ορθής ανακύκλωσης και επεξεργασίας 

πλοίων 
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
λιμένες εισπράττουν πρόσθετη εισφορά 
ανακύκλωσης από πλοία της ΕΕ και 
τρίτων χωρών που προσεγγίζουν λιμένα ή 
αγκυροβόλιο εντός της επικράτειάς τους 
από  ...*. 
2. Η εισφορά ανακύκλωσης καθορίζεται 
σε 0,03 ευρώ ανά μικτό τόνο. 
Για πλοία, όπως οχηματαγωγά, που 
προσεγγίζουν τακτικά και συχνά τον ίδιο 
λιμένα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι  
οι λιμένες επιβάλλουν τις ίδιες μειώσεις 
για την εισφορά ανακύκλωσης που 
ισχύουν για τα γενικά λιμενικά τέλη.
3. Τα κράτη μέλη ανακτούν την εισφορά 
ανακύκλωσης από τα λιμεναρχεία, κατά 
προτίμηση στο πλαίσιο του γενικού 
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συστήματός τους για την είσπραξη φόρων 
και άλλων τελών από λιμεναρχεία, και 
μεταφέρουν το ποσό αυτό εξ ολοκλήρου 
σε Ταμείο Ανακύκλωσης που έχει 
συγκροτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 
αργότερο δύο μήνες μετά την ανάκτηση 
της εισφοράς ανακύκλωσης. Η διαχείριση 
του Ταμείου Ανακύκλωσης θα γίνεται με 
τρόπο που θα διασφαλίζει  την αποφυγή 
κινδύνου και, εκτός από το κόστος 
διαχείρισής του, το ταμείο θα 
χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για τη 
χορήγηση των πριμοδοτήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4. 
4. Στόχος του Ταμείου Ανακύκλωσης 
είναι να συμβάλλει στην οικονομικά 
βιώσιμη ανακύκλωση των πλοίων που 
συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Το Ταμείο Ανακύκλωσης 
παρέχει πριμοδοτήσεις σε μονάδες 
ανακύκλωσης  πλοίων που 
περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό 
κατάλογο για την ανακύκλωση πλοίων 
της ΕΕ που φέρουν τη σημαία κράτους 
μέλους τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από 
την έγκριση του σχεδίου ανακύκλωσης 
του πλοίου. Οι μονάδες ανακύκλωσης 
μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη 
χορήγηση της πριμοδότησης σε 
συνάρτηση με συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί . ...** . 
5. Η πριμοδότηση καθορίζεται σε 30 
ευρώ ανά τόνο εκτοπίσματος άφορτου 
πλοίου. Η πριμοδότηση καταβάλλεται 
από το Ταμείο Ανακύκλωσης εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της δήλωσης 
ολοκλήρωσης της ανακύκλωσης του 
πλοίου σύμφωνα με το έντυπο που 
προβλέπει το παράρτημα ΙΙΙ, καθώς και 
τον κατάλογο του πλοίου, την έκθεση που 
τεκμηριώνει τις ποσότητες 
μεταποιημένων αποβλήτων, και τις 
αντίστοιχες διαδικασίες επεξεργασίας, 
όπως προβλέπει το στοιχείο (γα) του 
άρθρου 13, παράγραφος 5. 
6. Κάθε χρόνο, η Επιτροπή δημοσιεύει 
έκθεση σχετικά με τα έσοδα του Ταμείου 
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Ανακύκλωσης, τους δικαιούχους των 
χορηγούμενων πριμοδοτήσεων και τα 
ποσά των εν λόγω πριμοδοτήσεων.
7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 26 για την προσαρμογή του 
ύψους της εισφοράς ανακύκλωσης όποτε 
τούτο απαιτείται για την επίτευξη του 
στόχου του Ταμείου Ανακύκλωσης.
8. Το αργότερο στις ….***, η Επιτροπή 
εκτιμά τα οφέλη και τις δαπάνες 
διαφοροποίησης του τέλους 
ανακύκλωσης βασιζόμενη στις 
πληροφορίες που περιλαμβάνει ο 
κατάλογος επικίνδυνων ουσιών. Εάν τα 
οφέλη αντισταθμίζουν τις δαπάνες, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ΄ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 26 σχετικά με τη  διαφοροποίηση 
της εισφοράς ανακύκλωσης με βάση τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνει ο 
κατάλογος επικίνδυνων ουσιών, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την επαρκή 
χρηματοδότηση του ταμείου 
ανακύκλωσης.
_____________________

*ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: 1η 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
**ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία:  1η 
Ιανουαρίου του δεύτερου έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
**ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία: πέντε 
έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
(Πρόκειται για την πρώτη πρόταση για έναν 
οικονομικό μηχανισμό. Δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί τέλεια προσέγγιση, 
αλλά μία πρόταση εργασίας που θα 
επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση. Τα στοιχεία 
βασίζονται σε μελέτη της Επιτροπής του 
2009 που υπάρχει στην ιστοσελίδα

http://ec.europa.eu/environment/waste/s
hips/pdf/fund_note.pdf. 
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Εάν υποθέσουμε ότι η ολική χωρητικότητα 
του συνόλου των πλοίων που προσεγγίζουν 
κάθε χρόνο λιμένες της ΕΕ ανέρχεται σε 4 
δισεκατομμύρια, οι εισπράξεις εισφοράς θα 
ανέλθουν στο σύνολο των 120 
εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Τούτο θα 
επιτρέπει την καταβολή ανώτατης 
πριμοδότησης ύψους 75 ευρώ ανά LDT  και 
κατά μέσον όρο  1,6 εκατομμύρια LDT 
πλοίων της ΕΕ που θα σταλούν σε 
ανακύκλωση κάθε χρόνο, εάν υποτεθεί ότι 
το κόστος διαχείρισης του ταμείου μπορεί 
να χρηματοδοτείται από τους τόκους που 
αποφέρει το ποσό που συγκεντρώνεται στην
περίοδο τροφοδότησης). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται ένας οικονομικός μηχανισμός για την αντιστάθμιση του σημερινού αντίξοου 
κινήτρου για τον τελευταίο κάτοχο του πλοίου να εφαρμόσει τα χαμηλότερα πρότυπα καθώς και 
τη δυνατότητα της μετανηολόγησης και να παρακάμψει τις διατάξεις του παρόντος  κανονισμού, 
καθώς και για να χρηματοδοτείται η περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση πλοίων. Πρέπει να 
καταβάλλεται τέλος από όλα τα πλοία που προσεγγίζουν λιμένες της ΕΕ με βάση τη 
χωρητικότητα τους. Τα εν λόγω τέλη θα συγκεντρώνονται σε ταμείο το οποίο θα χορηγεί 
πριμοδότηση σε μονάδες ανακύκλωσης πλοίων που τηρούν τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού κατά την ανακύκλωση πλοίων συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα των εν λόγω 
μονάδων. Οι πριμοδοτήσεις καταβάλλονται μόνον για την ανακύκλωση πλοίων που φέρουν 
σημαία κράτους μέλους της ΕΕ επί τουλάχιστον δύο χρόνια.  

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προετοιμασία για ανακύκλωση: γενικές 
απαιτήσεις

Γενικές απαιτήσεις για πλοιοκτήτες 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το παρόν άρθρο αφορά μόνον υποχρεώσεις των πλοιοκτητών, θα επαρκούσε να 
αναφέρεται τούτο στον τίτλο.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν την ανακύκλωση ενός πλοίου,
καταρτίζεται σχέδιο ανακύκλωσης το 
οποίο αφορά ειδικά αυτό το πλοίο.

1. Καταρτίζεται σχέδιο ανακύκλωσης το 
οποίο αφορά ειδικά αυτό το πλοίο για κάθε 
πλοίο της ΕΕ άνω των 20 ετών ή πριν 
από την ανακύκλωση ενός πλοίου, 
οποιαδήποτε χρονική περίοδος είναι 
προγενέστερ, και το αργότερο ...*

________________
* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία 30 μήνες 
μετά την έναρξη  ισχύος του παρόντος 
κανονισμού 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μέση ηλικία ενός πλοίου που αποστέλλεται για ανακύκλωση εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου 
από την οικονομική κατάσταση στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και από τη ζήτηση 
παλαιοσιδήρου από χάλυβα. Στη δεκαετία του 90 η μέση ηλικία των πλοίων ήταν 26 ετών, εν 
συνεχεία στα μέσα του 2000 κατά τη διάρκεια της οικονομικής άνθισης ανήλθε σε 32, αλλά 
ενδέχεται να μειωθεί εκ νέου αισθητά λόγω των τεράστιων πλεονασμάτων και της οικονομικής 
κρίσης. Θα πρέπει να ισχύει υποχρεωτικά σχέδιο ανακύκλωσης πλοίων για όλα τα πλοία  άνω 
των 20 ετών, ούτως ώστε οι πλοιοκτήτες να αναλαμβάνουν εγκαίρως τις ευθύνες τους..

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καταρτίζεται από την μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων, η οποία λαμβάνει 
υπόψη τις πληροφορίες που παρέχει ο 
πλοιοκτήτης δυνάμει του άρθρου 9 

(α) πριν από τη δημοσίευση του 
Ευρωπαϊκού καταλόγου, καταρτίζεται από 
μονάδα ανακύκλωσης πλοίων που 
ευρίσκεται στην ΄Ενωση ή σε κράτος 
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παράγραφος 3 σημείο β)· μέλος του ΟΟΣΑ η οποία λαμβάνει υπόψη 
τις πληροφορίες που παρέχει ο 
πλοιοκτήτης δυνάμει του άρθρου 9 
παράγραφος 3 σημείο β)·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με το άρθρο 6 (1) (α) πρέπει να διευκρινισθεί ότι πριν από τη δημοσίευση 
του  ευρωπαϊκού καταλόγου το σχέδιο ανακύκλωσης πλοίων πρέπει να καταρτίζεται από 
μονάδα που βρίσκεται στην ΕΕ ή σε χώρα μέλος του ΟΟΣΑ. 

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) μετά τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού 
καταλόγου,  καταρτίζεται από μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων η οποία 
περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό 
κατάλογο,  η οποία λαμβάνει υπόψη τις 
πληροφορίες που παρέχει ο πλοιοκτήτης 
δυνάμει του άρθρου 9, παράγραφος 3, 
σημείο β·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού καταλόγου, θα πρέπει να επιτρέπεται μόνον σε μονάδες 
που περιλαμβάνει ο ευρωπαϊκός κατάλογος να παρέχουν το σχέδιο ανακύκλωσης πλοίων. 

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
το είδος και την ποσότητα των 

(δ) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
το είδος και την ποσότητα των 
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επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων που 
προκύπτουν από την ανακύκλωση ενός 
συγκεκριμένου πλοίου, 
συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που 
προσδιορίζονται στον κατάλογο 
επικίνδυνων ουσιών, και σχετικά με το πώς 
η μονάδα και οι επόμενες εγκαταστάσεις
διαχείρισης αποβλήτων θα διαχειριστεί
αυτές τις επικίνδυνες ουσίες και τα
απόβλητα·

επικίνδυνων ουσιών και αποβλήτων που 
προκύπτουν από την ανακύκλωση ενός 
συγκεκριμένου πλοίου, 
συμπεριλαμβανομένων των ουσιών και 
των αποβλήτων που προσδιορίζονται στον 
κατάλογο επικίνδυνων ουσιών, και σχετικά 
με το πώς η μονάδα και οι επόμενες 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 
θα επεξεργαστούν αυτές τις επικίνδυνες 
ουσίες και τα εν λόγω απόβλητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της διατύπωσης για λόγους συνοχής. Το αντικείμενό μας δεν είναι η διαχείριση των 
αποβλήτων αλλά η επεξεργασία των αποβλήτων αυτών. 

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) επικαιροποιείται εντός έξι μηνών 
μετά από περιοδική επιθεώρηση ή 
πρόσθετη επιθεώρηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 5(7), οι κατάλογοι πρέπει να επικαιροποιούνται καθόλη τη διάρκεια της 
περιόδου εκμετάλλευσης του πλοίου. Η συμμόρφωση του καταλόγου με τις απαιτήσεις του 
κανονισμού ελέγχεται μέσω περιοδικών επιθεωρήσεων κάθε πέντε χρόνια και μέσω πρόσθετων 
επιθεωρήσεων όποτε ενδείκνυται. Για το λόγο αυτό τα σχέδια ανακύκλωσης πλοίων πρέπει να 
επικαιροποιούνται μετά τις σχετικές επιθεωρήσεις.  
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το σχέδιο ανακύκλωσης πλοίου, 
καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις του, 
διατίθεται στο πλοίο. Όταν ο πλοιοκτήτης 
σκοπεύει να στείλει πλοίο προς 
ανακύκλωση, αποστέλλει το τελικό σχέδιο 
ανακύκλωσης του πλοίου στην αρμόδια  
αρχή του κράτους σημαίας δύο μήνες 
πριν από τη σχεδιαζόμενη έναρξη της 
ανακύκλωσης, και ταυτόχρονα κοινοποιεί 
στην αρχή του κράτους λιμένα την 
πρόθεσή του να στείλει το πλοίο για 
ανακύκλωση. Η αρμόδια αρχή του 
κράτους σημαίας ενημερώνει την 
αρμόδια αρχή της μονάδας ανακύκλωσης 
πλοίων σχετικά με την πρόθεση του 
πλοιοκτήτη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με τελικό σχέδιο ανακύκλωσης 
πλοίων ώστε να παρέχει τη ρητή της έγκριση. 

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση 
για την έγκριση του τελικού σχεδίου 
ανακύκλωσης πλοίου σε περίοδο ενός 
μηνός. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 
αρνείται να χορηγήσει έγκριση, παρέχει 
στον πλοιοκτήτη σχετική αιτιολόγηση. Ο 
πλοιοκτήτης διαθέτει ένα μήνα μετά την 
άρνηση της αρμόδιας αρχής ώστε να 
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επιτύχει τη συμμόρφωση του σχεδίου 
ανακύκλωσης του πλοίου  με τον παρόντα 
κανονισμό. Εάν ο πλοιοκτήτης δεν 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του σχεδίου 
ανακύκλωσης του πλοίου με τον παρόντα 
κανονισμό, η σχεδιαζόμενη ανακύκλωση 
του πλοίου θεωρείται εξαγωγή 
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται ρητή έγκριση για το σχέδιο ανακύκλωσης πλοίου. 

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι πλοιοκτήτες που πωλούν πλοίο της 
ΕΕ άνω των 20 ετών σε νέο πλοιοκτήτη 
που σκοπεύει να νηολογήσει το πλοίο με 
σημαία τρίτης χώρας, διασφαλίζουν ότι η 
σύμβαση με το νέο πλοιοκτήτη προβλέπει 
ότι ο νέος κάτοχος, και τυχόν επόμενοι 
κάτοχοι, αναλαμβάνουν την ευθύνη για 
την κατάρτιση σχεδίου ανακύκλωσης του 
πλοίου σε περίπτωση που επιθυμούν να 
προσεγγίσουν λιμένες ή αγκυροβόλια της 
ΕΕ. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να καταρτίζεται σχέδιο ανακύκλωσης πλοίου για πλοία άνω των 20 ετών πρέπει να 
εξακολουθήσει να ισχύει για πλοιοκτήτες που πωλούν πλοίο της ΕΕ σε νέο ιδιοκτήτη που 
σκοπεύει να νηολογήσει το πλοίο με σημαία τρίτης χώρας. 
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η επιπλέον επιθεώρηση, γενική ή 
μερική, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
κατόπιν αιτήματος του πλοιοκτήτη μετά 
από αλλαγή, αντικατάσταση ή σημαντική
επιδιόρθωση της δομικής κατασκευής, του 
εξοπλισμού, των εξαρτημάτων, των 
διατάξεων και των υλικών. Οι υπάλληλοι 
που πραγματοποιούν την επιθεώρηση 
εξασφαλίζουν ότι κάθε τέτοια αλλαγή, 
αντικατάσταση ή σημαντική επιδιόρθωση 
έχει πραγματοποιηθεί με τρόπο που 
επιτρέπει στο πλοίο να συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, επαληθεύουν ότι έχει 
τροποποιηθεί αναλόγως το Τμήμα Ι του 
καταλόγου επικίνδυνων ουσιών.

5. Ο πλοιοκτήτης ζητεί να 
πραγματοποιηθεί  επιπλέον επιθεώρηση, 
γενική ή μερική,  μετά από σημαντική
αλλαγή, αντικατάσταση ή επιδιόρθωση της 
δομικής κατασκευής, του εξοπλισμού, των 
εξαρτημάτων, των διατάξεων και των 
υλικών. Οι υπάλληλοι που 
πραγματοποιούν την επιθεώρηση 
εξασφαλίζουν ότι κάθε τέτοια σημαντική
αλλαγή, αντικατάσταση ή επιδιόρθωση 
έχει πραγματοποιηθεί με τρόπο που 
επιτρέπει στο πλοίο να συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 
Επιπλέον, επαληθεύουν ότι έχει 
τροποποιηθεί αναλόγως το Τμήμα Ι του 
καταλόγου επικίνδυνων ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να υπόκειται η επιπλέον επιθεώρηση στη διακριτική ευχέρεια του πλοιοκτήτη. 
Η επιπλέον επιθεώρηση πρέπει να είναι υποχρεωτική όποτε προκύπτει σημαντική αλλαγή.  

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) το πλοίο έχει καθαρισθεί εκ των 
προτέρων σύμφωνα με το στοιχείο γ του 
άρθρου 6, παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) (γ) τα πλοία πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους προτού 
φτάσουν  στη μονάδα ανακύκλωσης πλοίων  για να ελαχιστοποιηθεί η ποσότητα υπολειμμάτων 
μαζούτ και των παραγόμενων αποβλήτων που παραμένουν επί του πλοίου (λ.χ. μεταξύ άλλων, 
λασπώδη κατάλοιπα). Σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που 
συνοδεύει την Πράσινη Βίβλο για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων της 22ας 
Μαΐου 2007, τα λασπώδη κατάλοιπα συνιστούν το 88% και τα έλαια το 10% της συνολικής 
ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων από πλοία που διανύουν την τελευταία φάση της ζωής τους. 
Για το λόγο αυτό είναι ύψιστης σπουδαιότητας να εξακριβώνεται ότι τα πλοία πληρούν την 
υποχρέωση του εκ των προτέρων καθαρισμού στο πλαίσιο της τελικής επιθεώρησης.     

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση ισχύει το αργότερο από τη 
στιγμή υποβολής της αίτησης για την 
τελική επιθεώρηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 σημείο δ) και μέχρι 
την ολοκλήρωση της ανακύκλωσης.

Η σύμβαση ισχύει το αργότερο από τη 
στιγμή υποβολής της αίτησης για την 
τελική επιθεώρηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 6 σημείο και μέχρι 
την ολοκλήρωση της ανακύκλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γραφεί η σωστή παραπομπή.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) παροχή στην μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών σχετικά με το πλοίο για την 
κατάρτιση του σχεδίου ανακύκλωσης 
πλοίου που απαιτείται βάσει του άρθρου 7·

(β) παροχή στην μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από 
την προγραμματιζόμενη ημερομηνία για 
την ανακύκλωση του πλοίου όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το 
πλοίο για την κατάρτιση του σχεδίου 
ανακύκλωσης πλοίου που απαιτείται βάσει 
του άρθρου 7·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου, η μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως ούτως ώστε να διαθέτει επαρκή χρονικά περιθώρια 
για την κατάρτιση κατάλληλου σχεδίου ανακύκλωσης του πλοίου.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα)  παροχή στη μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων αντίγραφο του πιστοποιητικού 
καταλληλότητας για ανακύκλωση που 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 10·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μονάδα ανακύκλωσης πλοίων πρέπει να λαμβάνει αντίγραφο του πιστοποιητικού 
καταλληλότητας για ανακύκλωση ως απόδειξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης της τελικής 
επιθεώρησης. 

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) αποστολή πλοίου για ανακύκλωση 
μόνον εφόσον το σχέδιο ανακύκλωσης 
του πλοίου έχει εγκριθεί τελικά από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με το στοιχείο β 
του άρθρου 7, παράγραφος 2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την απαίτηση της έγκρισης του σχεδίου ανακύκλωσης πλοίου.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ανάκτηση του πλοίου πριν ή μετά την 
έναρξη της ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό, στην περίπτωση που η 
ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών επί του 
πλοίου δεν αντιστοιχεί ουσιαστικά στον 
κατάλογο επικίνδυνων ουσιών και δεν 
επιτρέπει τη σωστή ανακύκλωση του 
πλοίου·  

(γ) ) ανάκτηση του πλοίου πριν ή μετά την 
έναρξη της ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό, εάν η προγραμματιζόμενη 
ανακύκλωση του πλοίου δεν είναι 
εφαρμόσιμη ή εάν θα υπομόνευε την 
ασφάλεια ή την προστασία του 
περιβάλλοντος λόγω αδυναμίας να γίνει 
κατάλληλη περιγραφή του πλοίου, είτε
στον κατάλογο είτε αλλού.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάκτηση συνιστά κατάσταση που θα πρέπει να ισχύει μόνον σε ειδικές περιπτώσεις. Η 
διάταξη που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί συνδυασμό δύο κριτηρίων, από τα οποία ένα 
αναφέρεται στην "κατάλληλη ανακύκλωση"  η οποία ωστόσο δεν προσδιορίζεται. Θα ήταν πιο 
ενδεδειγμένο να καθορισθούν δύο σαφή και ανεξάρτητα κριτήρια που θα είχαν ως αποτέλεσμα 
την ανάκτηση. Θα πρέπει να θεσπισθεί ξεχωριστή ρήτρα σε περίπτωση που οι ποσότητες 
επικίνδυνων ουσιών είναι υψηλότερες από ότι αναφέρεται στο κατάλογο - βλέπε προσεχή 
τροπολογία.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9  – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα)  κάλυψη των  πραγματικών επιπλέον 
δαπανών σε περίπτωση που οι ποσότητες 
επικίνδυνων υλικών που περιέχει το πλοίο 
είναι αισθητά υψηλότερες από ότι 
αναφέρεται στον κατάλογο τεχνικών 
ουσιών, αλλά δεν καθιστά μη εφαρμόσιμη 
τη προγραμματισμένη ανακύκλωση του 
πλοίου ή δεν υπονομεύει την ασφάλεια ή 
την προστασία του περιβάλλοντος.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών είναι αισθητά υψηλότερες από ότι αναφέρεται στον 
κατάλογο, αλλά τούτο δεν υπονομεύει τη διαδικασία ανακύκλωσης ή τη συνολική ασφάλειά της, 
θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι ο πλοιοκτήτης πρέπει να καταβάλει τις επιπλέον δαπάνες που 
προκύπτουν λόγω του γεγονότος αυτού. 

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) κατάρτιση, σε συνεργασία με τον 
πλοιοκτήτη, ενός σχεδίου ανακύκλωσης 
που αφορά ειδικά κάθε πλοίο σύμφωνα με 
το άρθρο 7·

(α) κατάρτιση, σε συνεργασία με τον 
πλοιοκτήτη, ενός σχεδίου ανακύκλωσης 
που αφορά ειδικά κάθε πλοίο σύμφωνα με 
το άρθρο 7 εντός ενός μηνός μετά την 
παραλαβή όλων των σχετικών 
πληροφοριών σύμφωνα με το στοιχείο β 
της παραγράφου 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί προθεσμία στη μονάδα ανακύκλωσης πλοίων ούτως ώστε να μπορεί ο 
πλοιοκτήτης να ζητήσει εγκαίρως την έγκριση του σχεδίου ανακύκλωσης του πλοίου από τις 
αρμόδιες αρχές του. 

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) εξασφάλιση της έγκρισης του 
σχεδίου ανακύκλωσης του πλοίου από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με εθνικές 
απαιτήσεις πριν από την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
ανακύκλωσης του πλοίου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου πρέπει επίσης να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή της 
χώρας στην οποία βρίσκεται η μονάδα ανακύκλωσης πλοίων.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενημέρωση του πλοιοκτήτη σχετικά με 
την προγραμματισμένη έναρξη της 
ανακύκλωσης του πλοίου σύμφωνα με το 
έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ·

(β) ενημέρωση του πλοιοκτήτη όταν η 
μονάδα ανακύκλωσης πλοίων είναι από 
κάθε άποψη έτοιμη για την έναρξη της 
ανακύκλωσης του πλοίου σύμφωνα με το 
έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατύπωση που συμφωνεί με τη διατύπωση του παραρτήματος ΙΙ. 

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) απαγόρευση της έναρξης της 
ανακύκλωσης του πλοίου πριν την 
υποβολή της αναφοράς που αναφέρεται 
στο σημείο β)·

(γ) άρνηση της έναρξης της ανακύκλωσης 
του πλοίου πριν την υποβολή της 
αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο β)
και πριν από την έγκριση του σχεδίου 
ανακύκλωσης του πλοίου από την 
αρμόδια αρχή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μονάδα ανακύκλωσης πλοίων δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποια ενέργεια, αλλά μπορεί 
μόνον να αρνηθεί να το πράξει. Δεν θα πρέπει μόνον να αρχίζει την ανακύκλωση όταν είναι 
από κάθε άποψη έτοιμη (ενημέρωση σχετικά με το στοιχείο β), και όταν το σχέδιο 
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ανακύκλωσης του πλοίου έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή της. 

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) κατά την προετοιμασία παραλαβής του 
πλοίου προς ανακύκλωση, ειδοποίηση των 
εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών εγγράφως 
τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
ανακύκλωσης σχετικά με την πρόθεση 
ανακύκλωσης του συγκεκριμένου πλοίου:

(δ) κατά την προετοιμασία παραλαβής του 
πλοίου προς ανακύκλωση, ειδοποίηση των 
εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών εγγράφως 
τουλάχιστον δύο μήνες πριν την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
ανακύκλωσης σχετικά με την πρόθεση 
ανακύκλωσης του συγκεκριμένου πλοίου:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ειδοποίηση πρέπει να δίδεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προγραμματιζόμενη 
έναρξη της ανακύκλωσης ούτως ώστε να υπάρχουν επαρκή χρονικά περιθώρια για να 
πραγματοποιούν οι αρχές τις απαιτούμενες εργασίες. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο πλοιοκτήτης παρέχει αντίγραφο της 
σύμβασης στην αρμόδια αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ασκείται έλεγχος στις συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ πλοιοκτητών και μονάδων
ανακύκλωσης πλοίων. Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 2 του κανονισμού για τις 
μεταφορές αποβλήτων, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί αντίγραφο της σύμβασης που έχει 
συναφθεί μεταξύ του ατόμου που ρυθμίζει τη μεταφορά και της εγκατάστασης αξιοποίησης. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να προσκομίζεται αντίγραφο. 
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής ή 
της περιοδικής επιθεώρησης ή μιας 
επιπλέον επιθεώρησης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος 
του πλοιοκτήτη, το κράτος μέλος εκδίδει 
πιστοποιητικό καταλόγου σύμφωνα με το 
έντυπο που παρατίθεται στο παράρτημα 
IV. Το πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται 
από το τμήμα Ι του καταλόγου 
επικίνδυνων ουσιών·

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 
αρχικής ή της περιοδικής επιθεώρησης ή 
μιας επιπλέον επιθεώρησης,  το κράτος 
μέλος του οποίου τη σημαία φέρει το 
πλοίο εκδίδει πιστοποιητικό καταλόγου 
σύμφωνα με το έντυπο που παρατίθεται 
στο παράρτημα IV. Το πιστοποιητικό αυτό 
συνοδεύεται από το τμήμα Ι του 
καταλόγου επικίνδυνων ουσιών.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 26 σχετικά με την 
επικαιροποίηση του εντύπου του 
πιστοποιητικού καταλόγου που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙV.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 26 σχετικά με την 
επικαιροποίηση του εντύπου του 
πιστοποιητικού καταλόγου που 
παρατίθεται στο παράρτημα ΙV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εκδίδεται πιστοποιητικό μόνον μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών 
επιθεωρήσεων σύμφωνα με τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής στο άρθρο 10, 
παράγραφος 2 σχετικά με την τελική επιθεώρηση. Είναι σκοπιμότερο να χρησιμοποιείται η 
συνήθης ονοματολογία "αρχή αναγνωρισμένου οργανισμού που ενεργεί για λογαριασμό του".

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τελικής 
επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 6, η αρχή εκδίδει 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
ανακύκλωση, σύμφωνα με το έντυπο που 
παρατίθεται στο παράρτημα V. Το 
πιστοποιητικό αυτό συνοδεύεται από τον 

2. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση τελικής 
επιθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 6, η αρχή εκδίδει 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
ανακύκλωση, σύμφωνα με το έντυπο που 
παρατίθεται στο παράρτημα V, εάν 
πιστεύει ότι το σχέδιο ανακύκλωσης του 
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κατάλογο επικίνδυνων ουσιών και το 
σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου. 

πλοίου τηρεί τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Το πιστοποιητικό αυτό 
συνοδεύεται από τον κατάλογο 
επικίνδυνων ουσιών και το σχέδιο 
ανακύκλωσης του πλοίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πιστοποιητικό καταλληλότητας πρέπει να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή μόνον εφόσον το 
σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου συμμορφούται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α 
Επιθεωρήσεις

Όταν σε μία επιθεώρηση αποκαλύπτεται 
ότι ένα πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
4, παράγραφοι 1 έως 3α, άρθρα 5 και 7, ή 
δεν διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό 
καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 1, ή εάν, μετά από 
επιθεώρηση, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
ώστε να θεωρείται ότι:
– η κατάσταση του πλοίου ή του 
εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που προβλέπουν οι 
παράγραφοι 1 έως 3α του άρθρου 4 ή δεν 
αντιστοιχεί ουσιαστικά στα στοιχεία που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό, και/ή 
στον κατάλογο επικίνδυνων ουσιών, ή
– δεν εφαρμόζεται διαδικασία στο πλοίο 
για την τήρηση του καταλόγου 
επικίνδυνων ουσιών,
διενεργείται λεπτομερέστερη 
επιθεώρηση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχουν σαφείς διαδικασίες όταν σε λιμενική επιθεώρηση διαπιστώνεται ότι το 
πλοίο δεν τηρεί τις απαγορεύσεις που ισχύουν για επικίνδυνες ουσίες (άρθρο 4), δεν διαθέτει 
έγκυρο κατάλογο (άρθρο 5), δεν διαθέτει σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου όταν είναι άνω των  
20 ετών, ή όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Οι διατάξεις εμπνέονται από το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 
3 της οδηγίας 2009/16/EΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, θα πρέπει 
να διεξάγεται υποχρεωτικά λεπτομερέστερη επιθεώρηση στις εν λόγω περιπτώσεις, και όχι 
απλώς σε προαιρετική βάση όπως προβλέπεται από τη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Άρθρο 11β 
Διατάξεις που εφαρμόζονται σε πλοία 
τρίτων χωρών εκτός του άρθρου 5α

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι πλοία 
τρίτων χωρών συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που προβλέπουν οι 
παράγραφοι 1 έως 3α του άρθρου 4, με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων άλλης 
νομοθεσίας της Ένωσης που μπορεί να 
απαιτεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων. Τα 
κράτη μέλη απαγορεύουν την 
εγκατάσταση ή χρήση των υλικών που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 3α 
του άρθρου 4 σε πλοία τρίτων χωρών, 
όταν βρίσκονται στους λιμένες, στα 
αγκυροβόλια, στα ναυπηγεία, στα 
επισκευαστήρια πλοίων ή στους 
σταθμούς ανοικτής θάλασσας των εν 
λόγω κρατών μελών.
2. Κατά τον κατάπλου τους σε λιμένα ή 
αγκυροβόλιο κράτους μέλους, τα νέα 
πλοία τρίτων χωρών διαθέτουν επί του 
σκάφους ισχύοντα κατάλογο επικίνδυνων 
ουσιών. 
3. Κατά τον κατάπλου τους σε λιμένα ή 
αγκυροβόλιο κράτους μέλους, τα νέα 
πλοία τρίτων χωρών διαθέτουν επί του 
σκάφους ισχύοντα κατάλογο επικίνδυνων 
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ουσιών σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2α. Ο κατάλογος 
πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι 
παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 5.
4. Κατά τον κατάπλου τους σε λιμένα ή 
αγκυροβόλιο κράτους μέλους, τα πλοία 
τρίτων χωρών προσκομίζουν 
πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η 
αρμόδια για το πλοίο αρχή ή 
αναγνωρισμένος οργανισμός που ενεργεί 
εξ ονόματός της που πιστοποιεί ότι το 
πλοίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 
έως 3.
5. Κατά τον κατάπλου τους σε λιμένα ή 
αγκυροβόλιο κράτους μέλους, πλοία 
τρίτων χωρών που έχουν αγοραστεί από 
πλοιοκτήτη που είχε νηολογημένο το 
πλοίο με σημαία κράτους μέλους της ΕΕ 
όταν το πλοίο ήταν άνω των 20 ετών, 
διαθέτουν επί του σκάφους σχέδιο 
ανακύκλωσης του πλοίου σύμφωνα με το 
στοιχείο δ) του άρθρου 7 παράγραφος 2. 
6. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια 
επιθεώρησης διαπιστώνεται ότι πλοίο 
τρίτης χώρας δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που προβλέπουν οι 
παράγραφοι 1 έως 5, ή εάν υπάρχουν 
σαφείς υπόνοιες, μετά από επιθεώρηση, 
ότι:
– η κατάσταση του πλοίου ή του 
εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις που προβλέπουν οι 
παράγραφοι 1 έως 3α του άρθρου 4 ή δεν 
αντιστοιχεί ουσιαστικά στα στοιχεία που 
αναφέρονται στο πιστοποιητικό, και/ή 
στον κατάλογο επικίνδυνων ουσιών, ή
– δεν εφαρμόζεται διαδικασία στο πλοίο 
για την τήρηση του καταλόγου 
επικίνδυνων ουσιών,
διενεργείται λεπτομερέστερη  
επιθεώρηση. 
7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
επιβάλλονται αποτελεσματικές, 
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αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
ιδιοκτήτες πλοίων τρίτων χωρών που δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου.
8. Όταν τα πλοία τρίτων χωρών 
αποτελούν απόβλητα όπως προβλέπεται 
στην οδηγία 2008/98/EΚ, εφαρμόζεται ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 1013/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό άρθρο συγκεντρώνει όλες τις απαιτήσεις για πλοία τρίτων χωρών που 
προσεγγίζουν λιμένες της ΕΕ εκτός από την απαίτηση είσπραξης εισφοράς ανακύκλωσης που 
προβλέπει το άρθρο 5α. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίζουν για τα πλοία αυτά ότι 
τηρούνται οι απαγορεύσεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και ότι διαθέτουν επί του σκάφους 
σχετικό κατάλογο. Τα πλοία τρίτων χωρών που ανήκαν στην ΕΕ έως ορισμένη χρονική περίοδο 
της ζωής τους πρέπει να διαθέτουν επίσης σχέδιο ανακύκλωσης. Η οδηγία σχετικά με τον 
έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, και 
κατά συνέπεια οι διατάξεις για επιθεωρήσεις σε πλοία τρίτων χωρών θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τις αντίστοιχες διατάξεις για τα πλοία της ΕΕ (βλέπε άρθρο 11α).

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) να λειτουργεί από μόνιμες 
κατασκευασμένες δομές (μόνιμες 
δεξαμενές, αποβάθρες ή νεωλκεία)· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία από μόνιμες κατασκευασμένες δομές πρέπει να συνιστά ελάχιστη προϋπόθεση για 
να επιτρέπεται η περιεκτικότητα σε ποσότητες επικίνδυνων ουσιών. Με την προσθήκη αυτή 
διευκρινίζεται ότι οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν την τρέχουσα και κρατούσα ακόμη 
μέθοδο της «προσάραξης» δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριλαμβάνονται στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο μονάδων ανακύκλωσης πλοίων.
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) να διαθέτει επαρκείς γερανούς για 
την ανύψωση τμημάτων πλοίου· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαθεσιμότητα επαρκών γερανών για λόγους ανύψωσης πρέπει να αποτελεί ελάχιστη 
προϋπόθεση για την ασφαλή διάλυση πλοίων. Με την προσθήκη αυτή διευκρινίζεται ότι η 
τρέχουσα και κρατούσα ακόμη μέθοδο της «προσάραξης» που δεν χρησιμοποιεί γερανούς, αλλά 
μόνον μέσα βαρύτητας,  δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριλαμβάνεται στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να έχει θεσπίσει συστήματα 
διαχείρισης και παρακολούθησης, 
εφαρμογή διαδικασιών και τεχνικών που 
δεν ενέχουν κινδύνους για την υγεία των 
εμπλεκόμενων εργαζομένων ή για τον 
πληθυσμό κοντά στη συγκεκριμένη 
μονάδα και που προλαμβάνουν, μειώνουν, 
ελαχιστοποιούν και, στο βαθμό που αυτό 
είναι εφικτό, εξαλείφουν τις δυσμενείς 
επιπτώσεις για το περιβάλλον από την 
ανακύκλωση πλοίων·

(β) να έχει θεσπίσει συστήματα 
διαχείρισης και παρακολούθησης, 
εφαρμογή διαδικασιών και τεχνικών που 
διασφαλίζουν ότι δεν εκτίθεται σε 
κινδύνους η υγεία των εμπλεκόμενων 
εργαζομένων ή για τον πληθυσμό κοντά 
στη συγκεκριμένη μονάδα και που 
προλαμβάνουν, μειώνουν, ελαχιστοποιούν 
και, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
εξαλείφουν τις δυσμενείς επιπτώσεις για το 
περιβάλλον από την ανακύκλωση πλοίων· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση. Τα συστήματα διαχείρισης και παρακολούθησης αυτά καθεαυτά δεν 
ενέχουν συνήθως κίνδυνο για την υγεία αλλά χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζεται ότι δεν 
προκαλούνται κίνδυνοι για την υγεία.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) να καταρτίζει και να εγκρίνει σχέδιο 
της μονάδας ανακύκλωσης πλοίων·

(δ) να καταρτίζει και να υιοθετεί σχέδιο 
της μονάδας ανακύκλωσης πλοίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση – η έγκριση συγκαταλέγεται στα καθήκοντα αρμόδιων αρχών. Μια μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων υιοθετεί ένα σχέδιο για την ανακύκλωση πλοίου.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) να διασφαλίζει τον περιορισμό όλων 
των επικίνδυνων ουσιών επί του πλοίου 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανακύκλωσης, ώστε να προβλεφθεί 
οποιαδήποτε αποδέσμευση των ουσιών 
αυτών στο περιβάλλον και ιδιαίτερα σε 
διαπαλιρροϊκές ζώνες·

(ια) να διασφαλίζει τον περιορισμό όλων 
των επικίνδυνων ουσιών επί του πλοίου 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανακύκλωσης, ώστε να προβλεφθεί 
οποιαδήποτε αποδέσμευση των ουσιών 
αυτών στο περιβάλλον και ιδιαίτερα σε 
διαπαλιρροϊκές ζώνες, και συγκεκριμένα 
τεμαχίζοντας  το κάτω μέρος ενός πλοίου 
σε μόνιμη ή πλωτή δεξαμενή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθορίζεται καλύτερα ο τρόπος διασφάλισης του περιορισμού των επικίνδυνων 
ουσιών. Ενώ τα άνω τμήματα ενός πλοίου πρέπει να τεμαχίζονται από μόνιμες δομές (βλέπε 
άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο αα) νέο), το κάτω μέρος που περιέχει όλα τα έλαια και τις 
λάσπες θα πρέπει να τεμαχίζεται σε μόνιμη ή πλωτή δεξαμενή προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
περιορισμός όλων των επικίνδυνων ουσιών.
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Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) να διαχειρίζεται επικίνδυνα υλικά και 
απόβλητα μόνο σε υδατοστεγή δάπεδα με 
αποτελεσματικά συστήματα 
αποστράγγισης·

(ιγ) με την επιφύλαξη του στοιχείου ια), 
να διαχειρίζεται επικίνδυνα υλικά και 
απόβλητα μόνο σε υδατοστεγή δάπεδα με 
αποτελεσματικά συστήματα 
αποστράγγισης· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει ότι τα συστήματα αποστράγγισης πρέπει να εξακολουθούν να 
συγκρατούν όλα τα επικίνδυνα υλικά και απόβλητα.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) να διασφαλίζει ότι όλα τα απόβλητα 
που προορίζονται για ανακύκλωση 
μεταφέρονται μόνον σε εγκεκριμένες για 
την ανακύκλωσή τους μονάδες χωρίς να 
τίθενται κίνδυνοι για την ανθρώπινη 
υγεία και με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα απόβλητα χάλυβα προς ανακύκλωση ρυπαίνονται συχνά με επικίνδυνα υλικά που μπορούν 
να ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, σε περίπτωση μη ορθούς 
ανακύκλωσης. Όλα τα απόβλητα που προορίζονται για ανακύκλωση πρέπει συνεπώς να 
μεταφέρονται στις εγκεκριμένες για την ανακύκλωσή τους μονάδες.
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) προσδιορίζει την άδεια, εξουσιοδότηση 
ή έγκριση που έχει λάβει από τις αρμόδιες 
αρχές της για να διενεργεί ανακυκλώσεις 
πλοίων, τους περιορισμούς ως προς το 
μέγεθος (μέγιστο μήκος, πλάτος και βάρος 
σε άφορτη κατάσταση) των πλοίων τα 
οποία είναι εξουσιοδοτημένη να 
ανακυκλώνει, καθώς και τυχόν άλλους 
εφαρμοστέους περιορισμούς·

(1) προσδιορίζει την άδεια, εξουσιοδότηση 
ή έγκριση που έχει λάβει από τις αρμόδιες 
αρχές της για να διενεργεί ανακυκλώσεις 
πλοίων, τους περιορισμούς ως προς το 
μέγεθος (μέγιστο μήκος, πλάτος και βάρος 
σε άφορτη κατάσταση) των πλοίων τα 
οποία είναι εξουσιοδοτημένη να 
ανακυκλώνει, καθώς και τυχόν άλλους 
εφαρμοστέους περιορισμούς και όρους· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται οι εφαρμοστέοι όροι δεδομένου ότι τούτο δεν καλύπτεται 
απαραίτητα από τον όρο «περιορισμοί».

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι η 
μονάδα ανακύκλωσης πλοίων 
συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις για 
την υγεία και την ασφάλεια που 
προβλέπει η νομοθεσία της εν λόγω 
χώρας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων συνιστούν σημαντικά ζητήματα στο πλαίσιο της 
ανακύκλωσης των πλοίων. Η μονάδα θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά 
τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις αυτές.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. προσδιορίζει όλους τους 
υπεργολάβους που μετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία ανακύκλωσης των πλοίων και 
παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τις 
άδειές τους· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπεργολάβοι που μετέχουν άμεσα στις εργασίες ανακύκλωσης πλοίων μπορούν να 
προκαλούν πρόσθετους κινδύνους ή να εκτίθενται οι ίδιοι σε ιδιαίτερο κίνδυνο εάν δεν έχουν 
εκπαιδευτεί κατάλληλα. Προκειμένου να παρασχεθούν εγγυήσεις τόσο για την ασφάλεια της 
διαδικασίας ανακύκλωσης όσο και για τους υπεργολάβους, τα άτομα αυτά θα πρέπει να 
προσδιορίζονται και να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία για τις άδειές τους. 

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 13 – εδάφιο 2 – σημείο 5 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ποια διαδικασία διαχείρισης
αποβλήτων θα εφαρμοστεί στην μονάδα 
(αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή άλλη 
μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων) και να 
αποδεικνύει ότι η εφαρμοζόμενη 
διαδικασία δεν δημιουργεί κινδύνους για 
την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και ιδιαίτερα:

(β) ποια διαδικασία επεξεργασίας
αποβλήτων θα εφαρμοστεί στην μονάδα 
(αποτέφρωση, υγειονομική ταφή ή άλλη 
μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων) και να 
αποδεικνύει ότι η εφαρμοζόμενη 
διαδικασία δεν δημιουργεί κινδύνους για 
την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον 
και ιδιαίτερα: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή στην ορολογία.
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
΄Αρθρο 13 – εδάφιο 2 – σημείο 5 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ποια διαδικασία διαχείρισης
αποβλήτων θα εφαρμοστεί εάν οι 
επικίνδυνες ουσίες προορίζονται για 
επακόλουθες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων εκτός της μονάδας 
ανακύκλωσης πλοίων. Σχετικά με κάθε 
επακόλουθη μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων παρέχονται οι εξής 
πληροφορίες: 

(γ) ποια διαδικασία επεξεργασίας
αποβλήτων θα εφαρμοστεί εάν οι 
επικίνδυνες ουσίες προορίζονται για 
επακόλουθες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων εκτός της μονάδας 
ανακύκλωσης πλοίων. Σχετικά με κάθε 
επακόλουθη μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων παρέχονται οι εξής 
πληροφορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνοχή στην ορολογία.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 2 – σημείο 5  – στοιχείο γ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) αποδείξεις ότι η μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων διαθέτει άδεια για την 
επεξεργασία της επικίνδυνης ουσίας·

(ii) αποδείξεις ότι η μονάδα επεξεργασίας 
αποβλήτων διαθέτει άδεια από την 
αρμόδια αρχή για την επεξεργασία της 
επικίνδυνης ουσίας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθορίζεται ο φορέας που χορηγεί την άδεια.
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 2 – σημείο 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) διαθέτει σύστημα για την 
τεκμηρίωση των πραγματικών 
ποσοτήτων επικίνδυνων υλικών που 
απομακρύνονται από κάθε πλοίο σε 
σύγκριση με τον κατάλογο επικίνδυνων 
ουσιών και τις αντίστοιχες διαδικασίες 
επεξεργασίας που εφαρμόζονται εντός και 
εκτός της μονάδας για τα εν λόγω υλικά· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να μπορούν να ανιχνεύονται τα επικίνδυνα υλικά από τον κατάλογο έως τη 
διαδικασία επεξεργασίας. Τα εν λόγω συστήματα ιχνηλάτησης εφαρμόζονται ήδη σε πολλές 
χώρες.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 2 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. διαθέτει επαρκή ασφάλιση για την 
κάλυψη υποχρεώσεων για την υγεία και 
την ασφάλεια και του κόστους της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του 
κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένη η μονάδα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή έχει περιληφθεί ως ελάχιστο πρότυπο για μονάδες ανακύκλωσης πλοίων στη 
στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου του Φεβρουαρίου 2007 για την ανακύκλωση πλοίων.
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Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο  2 – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στα 
ύδατα και τα ιζήματα γύρω από τη 
μονάδα ανακύκλωσης πλοίων 
προκειμένου να ελέγχεται η ρύπανση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για διάταξη περιορισμένης εμβέλειας σε σύγκριση με τις διατάξεις που 
περιλαμβάνονται στις ελάχιστες προδιαγραφές για τις μονάδες ανακύκλωσης πλοίων στη 
στρατηγική του Ηνωμένου Βασιλείου του Φεβρουαρίου 2007 για την ανακύκλωση πλοίων.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αδειοδότηση των μονάδων ανακύκλωσης 
πλοίων που βρίσκονται στα κράτη μέλη

διαγράφεται

1. Οι αρμόδιες αρχές χορηγούν άδεια 
ανακύκλωσης πλοίων σε μονάδες που 
βρίσκονται στην επικράτειά τους και 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 12. Η άδεια 
μπορεί να χορηγείται στις αντίστοιχες 
μονάδες ανακύκλωσης πλοίων για 
περίοδο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών.
2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν και 
επικαιροποιούν κατάλογο των μονάδων 
ανακύκλωσης πλοίων στις οποίες έχουν 
χορηγήσει άδεια σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.
3. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 κοινοποιείται αμελλητί στην 
Επιτροπή και το αργότερο ένα έτος μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
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παρόντος κανονισμού.
4. Στην περίπτωση που μια μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων δεν πληροί πλέον 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
12, το κράτος μέλος αποσύρει την άδεια 
που έχει χορηγήσει στην εν λόγω μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή χωρίς 
καθυστέρηση. 
5. Σε περίπτωση αδειοδότησης νέας 
μονάδας ανακύκλωσης πλοίων σύμφωνα 
με την παράγραφο 1, το κράτος μέλος 
ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μονάδες ανακύκλωσης πλοίων που βρίσκονται σε κράτος μέλος θα πρέπει επίσης να 
υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για την συμπερίληψή τους στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
προκειμένου να διασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να 
διαγραφεί ολόκληρο το άρθρο.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μονάδες ανακύκλωσης πλοίων που 
βρίσκονται εκτός της Ένωσης 

Συμπερίληψη μονάδων ανακύκλωσης 
πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο

Or. en

Αιτιολόγηση

Λογική συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 14. Όλες οι εταιρείες που επιθυμούν να 
συμπεριληφθεί συγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο, και όχι 
μόνον εκείνες που βρίσκονται εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην 
Επιτροπή για να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση.
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Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εταιρείες ανακύκλωσης που 
βρίσκονται εκτός της Ένωσης και 
επιθυμούν να ανακυκλώνουν πλοία που 
φέρουν σημαία κράτους μέλους
υποβάλλουν στην Επιτροπή αίτηση για 
εγγραφή των μονάδων ανακύκλωσής τους 
στον ευρωπαϊκό κατάλογο.

1. Οι εταιρείες ανακύκλωσης που έχουν 
στην ιδιοκτησία τους μονάδα 
ανακύκλωσης πλοίων και επιθυμούν να 
ανακυκλώνουν πλοία της ΕΕ τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού υποβάλλουν στην 
Επιτροπή αίτηση για εγγραφή των 
μονάδων ανακύκλωσής τους στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της εσφαλμένης αρίθμησης στην πρόταση της Επιτροπής. 

Λογική συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 14. Όλες οι εταιρείες που επιθυμούν να 
συμπεριληφθεί συγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο, καθώς 
και οι εταιρείες της Ένωσης, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή για να 
εξασφαλιστεί εναρμονισμένη προσέγγιση.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τις 
πληροφορίες και τις αποδείξεις που 
απαιτούνται βάσει του άρθρου 13 και του 
παραρτήματος VI, σύμφωνα με τις οποίες 
η μονάδα ανακύκλωσης πλοίων 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 12. 

2. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τις 
πληροφορίες και τις αποδείξεις που 
απαιτούνται βάσει του άρθρου 13 και του 
παραρτήματος VI, σύμφωνα με τις οποίες 
η μονάδα ανακύκλωσης πλοίων 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 12. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
26 σχετικά με την επικαιροποίηση του 
εντύπου ταυτοποίησης της μονάδας 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εγκρίνει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
26 σχετικά με την επικαιροποίηση του 
εντύπου ταυτοποίησης της μονάδας 
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ανακύκλωσης πλοίων που παρατίθεται στο 
παράρτημα VI.

ανακύκλωσης πλοίων που παρατίθεται στο 
παράρτημα VI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της εσφαλμένης αρίθμησης στην πρόταση της Επιτροπής. 

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Υποβάλλοντας αίτηση για εγγραφή στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο, οι μονάδες 
ανακύκλωσης πλοίων αποδέχονται το 
ενδεχόμενο να υποστούν έλεγχο από την 
Επιτροπή ή από φορείς που ενεργούν για 
λογαριασμό της πριν ή μετά την εγγραφή 
στον ευρωπαϊκό κατάλογο, ώστε να 
επαληθευτεί η συμμόρφωσή τους με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 12.

3. Προκειμένου να περιληφθούν για 
εγγραφή στον ευρωπαϊκό κατάλογο, οι 
μονάδες ανακύκλωσης πλοίων ελέγχονται 
από διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων που 
ορίζονται από την Επιτροπή πριν από την 
εγγραφή στον ευρωπαϊκό κατάλογο, 
προκειμένου να επαληθευτεί η 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 12, και εν συνεχεία 
κάθε δύο χρόνια. Η μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων συμφωνεί επίσης ότι ενδέχεται να 
υπόκειται σε επιπλέον αιφνιδιαστικές 
επιτόπιες επιθεωρήσεις από ανεξάρτητη 
ομάδα. Η διεθνής ομάδα 
εμπειρογνωμόνων θα συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους ή της 
τρίτης χώρας όπου βρίσκεται η μονάδα 
για τη διενέργεια των εν λόγω επιτόπιων 
επιθεωρήσεων. Τα συνοπτικά πορίσματα 
της επιθεώρησης θα δημοσιοποιούνται 
διαρκώς, μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική 
μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανακύκλωση πλοίων σχετίζεται με μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων υλικών. Προκειμένου να 
νομιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση οι εξαγωγές πλοίων που φέρουν τη σημαία κρατών μελών της 
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ΕΕ από την ΕΕ σε χώρες ή μέλη του ΟΟΣΑ για τη διάλυσή τους λόγω του ειδικού τους 
χαρακτήρα, πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Κατά συνέπεια, οι τακτικές επιθεωρήσεις πρέπει να αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη δυνατότητα συμπερίληψης οποιασδήποτε μονάδας στον κατάλογο της ΕΕ. 
Τούτο θα εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μονάδων, και ο διεθνής χαρακτήρας της 
ομάδας καθώς και η συνεργασία με την αρμόδια αρχή θα συμβάλει στον στόχο της γενικής 
αποδοχής.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Με βάση την αξιολόγηση των 
παρεχόμενων πληροφοριών και των 
συνοδευτικών αποδείξεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, η Επιτροπή αποφασίζει 
μέσω εκτελεστικής πράξης για το αν θα 
συμπεριλάβει στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
μονάδα ανακύκλωσης πλοίων που 
βρίσκεται εκτός της Ένωσης. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 27.

4. Με βάση την αξιολόγηση των 
παρεχόμενων πληροφοριών και των 
συνοδευτικών αποδείξεων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, η Επιτροπή αποφασίζει 
μέσω εκτελεστικής πράξης για το αν θα 
συμπεριλάβει στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
μονάδα ανακύκλωσης πλοίων που 
βρίσκεται σε κράτος μέλος  ή εκτός της 
Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της εσφαλμένης αρίθμησης στην πρόταση της Επιτροπής (βλέπε επίσης ορθή 
παραπομπή στο άρθρο παράγραφος 3α σημείο (ii). 

Λογική συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 14. Θα πρέπει να ακολουθείται μόνον μια 
διαδικασία στην ΕΕ για τη συμπερίληψη μονάδων ανακύκλωσης πλοίων στον κατάλογο 
ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους.
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Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ευρωπαϊκός κατάλογος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στο δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής το αργότερο τριάντα έξι μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

2. Ο ευρωπαϊκός κατάλογος δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στο δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής το αργότερο είκοσι τέσσερις
μήνες μετά ... *..

_____________
*ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Περίοδος δύο ετών μετά την έναρξη ισχύος θα πρέπει να επαρκεί πλήρως για την Επιτροπή για 
την κατάρτιση του πρώτου ευρωπαϊκού καταλόγου.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο ευρωπαϊκός κατάλογος πρέπει να 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες 
σχετικά με την μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων: 
(α) την μέθοδο ανακύκλωσης·
(β) τον τύπο και το μέγεθος των 
κατάλληλων για ανακύκλωση πλοίων· και
(γ) τυχόν περιορισμό κατά τη λειτουργία 
της μονάδας, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά 
τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα ήταν σημαντικό να διαθέτουν οι πλοιοκτήτες αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες 
ανακύκλωσης πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο ώστε να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ  
κατάλληλων μονάδων. 

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ο ευρωπαϊκός κατάλογος πρέπει να 
αναφέρει την ημερομηνία συμπερίληψης 
της μονάδας ανακύκλωσης πλοίων. Κάθε 
συμπερίληψη ισχύει για μέγιστη περίοδο 
πέντε ετών και επιδέχεται ανανέωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη στον ευρωπαϊκό κατάλογο θα πρέπει να ισχύει μόνον για πέντε χρόνια, αλλά θα 
μπορεί να ανανεώνεται. Τούτο θα εξασφαλίζει ότι οι μονάδες παρέχουν επικαιροποιημένες 
πληροφορίες. 

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών 
στις πληροφορίες που παρέχονται στην 
Επιτροπή, οι εταιρείες ανακύκλωσης 
πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
παρέχουν χωρίς καθυστέρηση 
επικαιροποιημένα αποδεικτικά στοιχεία.
Οπωσδήποτε όμως, τρεις μήνες πριν από 
τη λήξη κάθε πενταετούς συμπερίληψης 
στον ευρωπαϊκό κατάλογο, η εταιρεία 
ανακύκλωσης πλοίων δηλώνει ότι 
(α) τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει 
παράσχει είναι πλήρη και 
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επικαιροποιημένα·
(β) η μονάδα ανακύκλωσης πλοίων 
εξακολουθεί κα θα εξακολουθήσει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις των εταιρειών ανακύκλωσης πλοίων σχετικά με την 
επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρέχουν.

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εγγράφει μια μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

(α) εγγράφει μια μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίων στον ευρωπαϊκό κατάλογο όταν η 
εγγραφή της στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 4· 

(i) όταν η μονάδα έχει αδειοδοτηθεί βάσει 
του άρθρου 13· 
(ii) όταν η εγγραφή της στον ευρωπαϊκό 
κατάλογο αποφασίστηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 15 παράγραφος 4· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτείται παραπομπή στο άρθρο 13 δεδομένου ότι όλες οι σχετικές διατάξεις 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4. 
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Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – σημείο β – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) η μονάδα ανακύκλωσης πλοίων 
βρίσκεται στον κατάλογο για περισσότερα 
από πέντε έτη και δεν έχει προσκομίσει 
αποδείξεις σχετικά με τη συμμόρφωσή της 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
12·

(2) η μονάδα ανακύκλωσης πλοίων, τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου συμπερίληψης, δεν έχει 
προσκομίσει αποδείξεις σχετικά με τη 
συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 12· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει σαφής προθεσμία κατά την οποία μια μονάδα ανακύκλωσης πλοίων 
πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 12 ούτως ώστε να παραμείνει στον κατάλογο. Μια 
μονάδα θα πρέπει να διαγράφεται από τον ευρωπαϊκό κατάλογο όταν δεν έχει παράσχει 
αποδεικτικά στοιχεία τρεις μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ειδοποιεί εγγράφως την αρχή 
τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
ανακύκλωσης σχετικά με την πρόθεσή του 
να ανακυκλώσει ένα πλοίο, ώστε να της 
δώσει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για 
την επιθεώρηση και την πιστοποίηση που 
απαιτούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού·

(α) ειδοποιεί εγγράφως την αρχή 
τουλάχιστον δύο μήνες πριν την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
ανακύκλωσης σχετικά με την πρόθεσή του 
να ανακυκλώσει ένα πλοίο, ώστε να της 
δώσει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για 
την επιθεώρηση και την πιστοποίηση που 
απαιτούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού· ταυτόχρονα κοινοποιεί την  
πρόθεσή του να ανακυκλώσει πλοίο στην 
αρχή της χώρας στης οποίας τη 
δικαιοδοσία υπόκειται κατά την εν λόγω 
περίοδο·

Or. en
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Αιτιολόγηση

14 ημέρες δεν επαρκούν για να ειδοποιηθεί η αρχή. Προκειμένου να υπάρχει συνοχή με την 
πρόταση για υποβολή του σχεδίου ανακύκλωσης του πλοίου προς έγκριση από τις αρμόδιες 
αρχές δύο μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της διάλυσης (βλέπε άρθρο 7 
παράγραφος 2α), η ειδοποίηση θα πρέπει να αποστέλλεται ταυτόχρονα (βλέπε επίσης 
τροπολογία που ακολουθεί). 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι σημαντικό να 
ειδοποιούν επίσης οι πλοιοκτήτες την αρχή της χώρας στη δικαιοδοσία της οποίας υπόκεινται 
κατά την περίοδο εκείνη, προκειμένου να επιτρέπεται η καλή συνεργασία.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή το 
τελικό σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου 
τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την 
προγραμματισμένη έναρξη της 
ανακύκλωσης, και ταυτόχρονα κοινοποιεί 
στην αρχή του κράτους λιμένα την 
πρόθεσή του να αρχίσει την ανακύκλωση, 
όπως προβλέπει το στοιχείο α) του 
άρθρου 7 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο αντικατοπτρίζει την απαίτηση που θεσπίζει η τροπολογία 51. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει 
να ενημερωθεί σχετικά με το τελικό σχέδιο ανακύκλωσης του πλοίου δύο μήνες πριν από την 
προγραμματισμένη έναρξη της ανακύκλωσης προκειμένου να διαθέτει επαρκή χρόνο για ρητή 
έγκριση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ειδοποιηθεί η αρμόδια αρχή του κράτους λιμένα.

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) στοιχεία σχετικά με την παράνομη 
ανακύκλωση και τις δράσεις 

(γ) στοιχεία σχετικά με την παράνομη 
ανακύκλωση και τις δράσεις 
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παρακολούθησης που έχει αναλάβει. παρακολούθησης που έχει αναλάβει, 
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών 
σχετικά με τις κυρώσεις που 
προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν σχετικά με τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει. 
Τούτο είναι σημαντικό για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού, αναλογικού και αποτρεπτικού 
τους χαρακτήρα, που προβλέπει το άρθρο 23.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει την 
έκθεση αυτή έως την 31η Δεκεμβρίου 
2015 και μετέπειτα κάθε δύο έτη. 

2. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει την 
έκθεση αυτή έως την 31η Δεκεμβρίου 
2015 και μετέπειτα κάθε έτος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρακολουθείται καλύτερα η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή κάθε χρόνο.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή καταχωρίζει τις 
πληροφορίες αυτές σε ηλεκτρονική 
τράπεζα δεδομένων που είναι διαρκώς 
προσβάσιμη στο κοινό.

Or. en



PR\919679EL.doc 71/88 PE498.083v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη πρέπει να συγκεντρώνονται από την Επιτροπή 
σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα πρέπει να είναι διαρκώς προσβάσιμη στο κοινό 
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με την πραγματική κατάσταση εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23, παράγραφος 1, εισαγωγική παράγραφος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις σε πλοία που:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
επιβάλλονται αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις στους 
κατόχους πλοίων της ΕΕ και τρίτων 
χωρών που:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις στα πλοία αλλά μόνο στους πλοιοκτήτες. Πρέπει 
να επιβάλλονται αποτελεσματικές κυρώσεις τόσο για πλοία της ΕΕ και τρίτων χωρών που δεν 
διαθέτουν ορισμένα βασικά έγγραφα (βλέπε ειδικές παραβιάσεις που αναφέρονται στις 
τροπολογίες 106 έως 108).

Τα αδικήματα που σχετίζονται με παράνομες μεταφορές πλοίων προς ανακύκλωση θα πρέπει να 
εξετάζονται χωριστά σε συνδυασμό με ποινικά αδικήματα (βλέπε τροπολογία 110).

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) δεν τηρούν τις απαγορεύσεις 
ορισμένων επικίνδυνων υλικών σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 11β· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις σε πλοιοκτήτες τα πλοία των οποίων δεν συμμορφώνονται με 
τις απαγορεύσεις επικίνδυνων υλικών.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δεν διαθέτουν κατάλογο επικίνδυνων 
ουσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
άρθρων 5 και 28·

(β) δεν διαθέτουν ισχύοντα κατάλογο 
επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 11β·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μικρή διευκρίνιση στην πρόταση της Επιτροπής προκειμένου να καθοριστεί ότι 
δεν επαρκεί η τήρηση καταλόγου, αλλά και ότι ο κατάλογος πρέπει να ισχύει, εκτός του ότι 
πρέπει να τηρείται καταλλήλως και να επικαιροποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
εκμετάλλευσης του πλοίου.

Η τροπολογία 35 καθορίζει χρονοδιάγραμμα για την υποχρέωση να διατίθεται κατάλογος. Κατά 
συνέπεια, η τροπολογία 117 διαγράφει τις μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 28, με αποτέλεσμα 
να καθίσταται περιττή η παραπομπή αυτή και αντί αυτής, να γίνεται παραπομπή στο άρθρο 11β, 
δεδομένου ότι οι κυρώσεις αυτές πρέπει επίσης να επιβάλλονται σε πλοία τρίτων χωρών.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δεν διαθέτουν επί του σκάφους σχέδιο 
ανακύκλωσης του πλοίου σύμφωνα με τα 
άρθρα 7 και 11β·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις σε πλοιοκτήτες που δεν διαθέτουν σχέδιο ανακύκλωσης του 
πλοίου.



PR\919679EL.doc 73/88 PE498.083v02-00

EL

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχεία (ε) - (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
να συμμορφώνονται με τις γενικές 
απαιτήσεις σχετικά με την προετοιμασία 
που ορίζονται στο άρθρο 6·

διαγράφεται

(στ) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
πιστοποιητικό καταλόγου σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6·
(ζ) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
ανακύκλωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του άρθρου 6·
(η) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχή 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 
21·
(i) δεν ανακυκλώθηκαν με τρόπο 
σύμμορφο με το σχέδιο ανακύκλωσης του 
πλοίου που απαιτείται βάσει του άρθρου 
7.

Or. en

(σχετίζεται με την τροπολογία 110)

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με ποινικά αδικήματα θα εξεταστούν ξεχωριστά στην επόμενη παράγραφο 
(βλέπε τροπολογία 110).  

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 



PE498.083v02-00 74/88 PR\919679EL.doc

EL

κυρώσεις που προβλέπει η οδηγία 
2008/99/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19ης Νοεμβρίου2008  σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 
ποινικού δικαίου1 επιβάλλονται σε 
κατόχους πλοίων της ΕΕ τα οποία:
(α) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
να συμμορφώνονται με τις γενικές 
απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 6 του 
παρόντος κανονισμού· 
(β) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
πιστοποιητικό καταλόγου σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισμού·
(γ) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
σύμβαση σύμφωνα  με το άρθρο 9 του 
παρόντος κανονισμού·
(δ) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος 
κανονισμού·
(ε) έχουν σταλεί για ανακύκλωση χωρίς 
την έγκριση σχεδίου ανακύκλωσης του 
πλοίου από την αρμόδια αρχή σύμφωνα 
με το στοιχείο β) του άρθρου 7 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού 
ή με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με το 
σχέδιο ανακύκλωσης πλοίου σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.
_________________________

1 ΕΕ L 328, 6.12.2008, σ. 28

Or. en

(επανεγγραφή των ακόλουθων στοιχείων στην πρόταση της Επιτροπής:
 το στοιχείο (ε) γίνεται το νέο στοιχείο (α) με τροποποίηση·
 το στοιχείο (στ) γίνεται το νέο στοιχείο (β) με τροποποίηση·

 το στοιχείο (ζ) διαγράφεται, εφόσον καλύπτεται από το στοιχείο (α) όπως έχει τροποποιηθεί·
το στοιχείο (η) γίνεται το νέο στοιχείο (δ) χωρίς τροποποίηση·

 το στοιχείο (θ) γίνεται το νέο στοιχείο (ε) με τροποποίηση)



PR\919679EL.doc 75/88 PE498.083v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 2008/99/EΚ, η εσκεμμένη παράνομη μεταφορά αποβλήτων 
συνιστά ποινικό αδίκημα. Όταν ένα πλοίο της ΕΕ αποστέλλεται σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ 
πριν από τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού καταλόγου, σε μονάδα που δεν περιλαμβάνεται στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο μετά τη δημοσίευσή του, χωρίς τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, ή χωρίς την έγκριση του σχεδίου 
ανακύκλωσης του πλοίου, η μεταφορά είναι σαφώς παράνομη. Οι εν λόγω μεταφορές συνιστούν 
ποινικό αδίκημα, και συνεπώς πρέπει να επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει η οδηγία 
2008/99/EΚ.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές και να έχουν αναλογικό 
και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση αποστολής ενός πλοίου 
για ανακύκλωση σε μονάδα ανακύκλωσης 
πλοίου που δεν περιλαμβάνεται στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο, οι εφαρμοστέες 
κυρώσεις αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 
τίμημα που καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη 
για το πλοίο του.

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
άρθρου 5 της οδηγίας 2008/99/EΚ, και 
ειδικότερα, στην περίπτωση αποστολής 
ενός πλοίου για ανακύκλωση σε μονάδα
ανακύκλωσης πλοίου που δεν 
περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό 
κατάλογο, οι εφαρμοστέες κυρώσεις 
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο διπλάσιο 
τίμημα που καταβάλλεται στον πλοιοκτήτη 
για το πλοίο του

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές και να έχουν 
αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα καλύπτεται ήδη από την παραπομπή στην οδηγία 
2008/99/EΚ στην παράγραφο 1α. Η απώλεια του τμήματος που καταβάλλεται για το πλοίο δεν 
έχει επαρκώς αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα. Η κύρωση θα πρέπει να 
ανέρχεται τουλάχιστον στο διπλάσιο του τιμήματος που έχει καταβληθεί.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση πώλησης του πλοίου και 5. Σε περίπτωση πώλησης πλοίου της ΕΕ 
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αποστολής του για ανακύκλωση σε μονάδα 
που δεν περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό 
κατάλογο εντός διαστήματος μικρότερου 
των έξι μηνών μετά την πώληση, οι 
κυρώσεις: 

και αποστολής του για ανακύκλωση σε 
μονάδα που δεν περιλαμβάνεται στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο εντός διαστήματος το 
πολύ δύο ετών μετά την πώληση, οι 
κυρώσεις: 

(α) επιβάλλονται από κοινού στον 
τελευταίο και τον προτελευταίο ιδιοκτήτη, 
εάν το πλοίο εξακολουθεί να φέρει σημαία 
κράτους μέλους της ΕΕ·

(α) επιβάλλονται στον τελευταίο ιδιοκτήτη, 
εάν το πλοίο εξακολουθεί να φέρει σημαία 
κράτους μέλους·

(β) επιβάλλονται μόνο στον προτελευταίο
ιδιοκτήτη, εάν το πλοίο δεν φέρει πλέον 
σημαία κράτους μέλους της ΕΕ. 

(β) επιβάλλονται στον τελευταίο ιδιοκτήτη 
που είχε νηολογημένο το πλοίο με σημαία 
κράτους μέλους στην εν λόγω διετή 
περίοδο, εάν το πλοίο δεν φέρει πλέον 
σημαία κράτους μέλους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα επέβαλε μόνον κυρώσεις σε πλοιοκτήτες που έχουν αλλάξει 
σημαία στους τελευταίους έξι μήνες. Η περίοδος αυτή πρέπει να παραταθεί σε δύο χρόνια 
προκειμένου να είναι αποτελεσματική, ειδάλλως θα δημιουργούνταν σημαντικό κίνητρο για 
αλλαγή σημαίας έξι μήνες μετά την πώληση. Δεδομένου ότι το πλοίο ενδέχεται να πωληθεί  
πολλές φορές στους τελευταίους μήνες, η κύρωση θα πρέπει να επιβληθεί στον τελευταίο 
πλοιοκτήτη που θα έχει νηολογήσει το πλοίο με σημαία της ΕΕ και όχι στον προτελευταίο.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
απαλλαγές από τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5, στην 
περίπτωση που ο πλοιοκτήτης δεν 
πούλησε το πλοίο του με στόχο την 
ανακύκλωση. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη ζητούν αποδεικτικά στοιχεία 
τα οποία υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του 
πλοιοκτήτη, συμπεριλαμβανομένου 
αντιγράφου της σύμβασης πώλησης. 

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
απαλλαγές από τις κυρώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5, μόνο σε 
περίπτωση που το πλοίο έχει υποστεί 
ατύχημα με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε 
απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 
2008/98/EΚ. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση αυτή δημιουργεί νομοθετικό κενό που χρησιμοποιείται ήδη για την παράκαμψη των 
διατάξεων του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων. Κατά το παρελθόν, οι πλοιοκτήτες 
είχαν παράσχει ψευδείς συμβάσεις ισχυριζόμενοι ότι είχαν την πρόθεση να ασχοληθούν με 
περαιτέρω εμπορική χρήση, ενώ στην πραγματικότητα τα πλοία προορίζονταν για διάλυση. Η 
μόνη αιτιολόγηση για την εξαίρεση από την επιβολή κυρώσεων θα μπορούσε να βασιστεί στην 
περίπτωση μετατροπής του πλοίου σε απόβλητα λόγω ανωτέρας βίας. 

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον η αίτηση για ανάληψη δράσης 
και οι συνοδευτικές παρατηρήσεις 
αποδεικνύουν αρκούντως ότι υφίσταται 
παράβαση του κανονισμού, η αρμόδια 
αρχή εξετάζει τις παρατηρήσεις αυτές 
καθώς και τα αιτήματα για ανάληψη 
δράσης. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 
αρμόδια αρχή δίνει την ευκαιρία στην 
εταιρεία ανακύκλωσης να γνωστοποιήσει 
τις απόψεις της όσον αφορά την αίτηση 
για ανάληψη δράσης και τις συνοδευτικές 
παρατηρήσεις.

3. Εφόσον η αίτηση για ανάληψη δράσης 
και οι συνοδευτικές παρατηρήσεις 
αποδεικνύουν αρκούντως ότι υφίσταται 
παράβαση του κανονισμού, η αρμόδια 
αρχή εξετάζει τις παρατηρήσεις αυτές 
καθώς και τα αιτήματα για ανάληψη 
δράσης. Υπό τις συνθήκες αυτές, η 
αρμόδια αρχή δίνει την ευκαιρία στον 
πλοιοκτήτη και στην εταιρεία 
ανακύκλωσης να γνωστοποιήσει τις 
απόψεις τους όσον αφορά την αίτηση για 
ανάληψη δράσης και τις συνοδευτικές 
παρατηρήσεις.. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η παραβίαση του παρόντος κανονισμού θα μπορούσε να γίνει όχι μόνον από την 
εταιρεία ανακύκλωσης αλλά και από τον πλοιοκτήτη, θα έπρεπε να παρέχεται και σε εκείνον τη 
δυνατότητα να γνωστοποιεί τις απόψεις του. 

Τροπολογία 115

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις 

διαγράφεται
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παραγράφους 1 και 4 στις περιπτώσεις 
επικείμενης παράβασης του κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μην εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 4 για επικείμενες παραβάσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 5, 9, 10 και 15 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 5, 9, 10 και 15 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο 5 ετών από …*. Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με 
την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας 
διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 
αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 
μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 
περιόδου.
____________________
* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία της 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να παρέχεται εξουσιοδότηση στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα 
αλλά για περιορισμένη περίοδο, που παρατείνεται αυτομάτως. Τούτο αποτελεί συνήθη πρακτική 
στην περιβαλλοντική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας.
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Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεταβατική διάταξη διαγράφεται
1. Καταρτίζεται κατάλογος επικίνδυνων 
ουσιών για όλα τα πλοία το αργότερο 
εντός πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.
2. Πριν τη δημοσίευση του ευρωπαϊκού 
καταλόγου, τα κράτη μέλη δύνανται να 
εγκρίνουν την ανακύκλωση πλοίων σε 
μονάδες που βρίσκονται εκτός της 
Ένωσης με την προϋπόθεση της 
επαλήθευσης της συμμόρφωσης της 
εκάστοτε μονάδας ανακύκλωσης με τις 
απαιτήσεις που προβλέπει το άρθρο 12 
βάσει στοιχείων που παρέχει ο 
πλοιοκτήτης, οι μονάδες ανακύκλωσης 
πλοίων ή που συγκεντρώνονται με άλλους 
τρόπους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να υπάρχει μεταβατική διάταξη. Τα χρονοδιαγράμματα που εφαρμόζονται 
καλύπτονται από την τροπολογία στο άρθρο 5. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν την ανακύκλωση πλοίων σε μονάδες εκτός της Ένωσης, δεδομένου ότι τούτο μπορεί 
να συντελέσει σε πολύ αποκλίνουσες αδειοδοτήσεις.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 α (νέο)
Οδηγία 2009/16/ΕΚ 
Παράρτημα IV – σημείο 45 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28α
Τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ 
σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το 
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κράτος λιμένα
Στο Παράρτημα IV της οδηγίας 
2009/16/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον έλεγχο 
των πλοίων από το κράτος λιμένα1, 
προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«45. Πιστοποιητικό του καταλόγου 
επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΕ) αριθ. XX [να γραφεί ο 
πλήρης τίτλος του παρόντος 
κανονισμού]*»
_____________________
1ΕΕ L 131, 28.5.2009, σ. 57.
*ΕΕ L […] της […], σ. […]

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο πιο εύστοχος τρόπος να εξασφαλιστεί ότι όλα τα πλοία που προσεγγίζουν λιμένα ή 
αγκυροβόλιο της ΕΕ έχουν πραγματικά καταρτίσει τον κατάλογο που απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 όπως έχει τροποποιηθεί είναι να προστεθεί το πιστοποιητικό του καταλόγου στον 
κατάλογο πιστοποιητικών και εγγράφων που πρέπει τουλάχιστον να ελέγχει κάθε επιθεωρητής 
σύμφωνα με την οδηγία για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα σε περίπτωση 
επιθεώρησης.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«(i) Πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XX 
[να συμπληρωθεί ο πλήρης τίτλος του 
κανονισμού]. 

«(i) Πλοία της ΕΕ που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής και συμμορφώνονται με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
XX [να συμπληρωθεί ο πλήρης τίτλος του 
κανονισμού]. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν επαρκεί για την εξαίρεση ενός πλοίου της ΕΕ από την εφαρμογή του κανονισμού για τις 
μεταφορές αποβλήτων να εμπίπτει μόνον στο πεδίο εφαρμογής του νέου κανονισμού. Ta πλοία 
της ΕΕ πρέπει επίσης να συμμορφώνονται πραγματικά με τις διατάξεις του νέου κανονισμού 
προκειμένου να εξαιρούνται από την εφαρμογή διατάξεων για τις μεταφορές αποβλήτων.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον παρόντα 
κανονισμό το αργότερο δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της σύμβασης του Χονγκ 
Κονγκ. Η επανεξέταση θα περιλαμβάνει 
τη συμπερίληψη μονάδων που έχουν λάβει 
άδεια από τα μέρη της σύμβασης του 
Χονγκ Κονγκ στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
μονάδων ανακύκλωσης πλοίων, ώστε να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις των 
εργασιών και η διοικητική επιβάρυνση.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον παρόντα 
κανονισμό το αργότερο δύο έτη μετά την 
έναρξη ισχύος της σύμβασης του Χονγκ 
Κονγκ. Η επανεξέταση θα εκτιμά εάν και 
κατά πόσον η συμπερίληψη μονάδων που 
έχουν λάβει άδεια από τα μέρη της 
σύμβασης του Χονγκ Κονγκ στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο μονάδων 
ανακύκλωσης πλοίων, συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενόψει των πολύ χαμηλότερων προτύπων της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ για τις μονάδες 
ανακύκλωσης πλοίων και του γεγονότος ότι η εν λόγω σύμβαση δεν εξετάζει την επεξεργασία 
αποβλήτων εκτός της μονάδας ανακύκλωσης πλοίων, όλες οι μονάδες που εγκρίνονται από τα 
συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση του Χονγκ Κονγκ πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα την 
τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στον 
ευρωπαϊκό κατάλογο.

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
365η ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις ...*.
____________

* ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία ένα 
χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για παρεμφερή διάταξη με εκείνες που περιλαμβάνει ο κανονισμός για τις μεταφορές 
αποβλήτων. Δεν υπάρχει λόγος παρέκκλισης από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Η 
ταχεία έναρξη ισχύος παρέχει εγγυήσεις για την ασφάλεια του δικαίου. Έως ότου τεθούν σε 
εφαρμογή οι νέες διατάξεις θα πρέπει να παρέχεται μεταβατική περίοδος ενός έτους στα κράτη 
μέλη, στους πλοιοκτήτες και τις μονάδες ανακύκλωσης πλοίων.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ουσίες που καταστρέφουν τη 
στοιβάδα του όζοντος: 
HCFCs 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) συνιστούν κατηγορία χημικών ουσιών που καταστρέφουν 
τη στοιβάδα του όζοντος ήδη χρησιμοποιούνται προς αντικατάσταση χλωροφθορανθράκων. 
Μολονότι έχουν μικρότερο δυναμικό καταστροφής του όζοντος σε σύγκριση με τους CFC, 
έχουν αρκετά υψηλό δυναμικό πλανητικής αύξησης της θερμοκρασίας. Οι ανεπτυγμένες χώρες 
μειώνουν ήδη την κατανάλωση HCFC για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις σταδιακής 
κατάργησης των ουσιών αυτών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ και τις εφαρμογές 
και τροποποιήσεις του, όπου ζητείται η κατά 90% μείωση από την αρχική κατάσταση έως το 
2015*. Για το λόγο αυτό θα πρέπει επίσης να περιληφθούν οι HCFC στον κατάλογο 
προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάλληλη επεξεργασία.

                                               
*

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTTMP/0,,contentMDK:21795271~menuPK:5079015~page
PK:148956~piPK:216618~theSitePK:408230,00.html
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Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει το Πράσινο Βιβλίο για τη 
βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων της 22ας Μαΐου  2007, εάν εξαιρεθούν λάσπες 
καταλοίπων, έλαια και βαφές, οι ποσότητες PVC υπερβαίνουν το 50% των υπόλοιπων 
επικίνδυνων υλικών των πλοίων που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Υπάρχουν 
πολυσχιδή προβλήματα κατά την επεξεργασία αποβλήτων PVC, ιδίως κατά την καύση τους (λ.χ. 
σχηματισμός διοξίνης, δημιουργία αντίστοιχων ή ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων δευτερογενών 
επικίνδυνων αποβλήτων υψηλής βιοδιαθεσιμότητας των συμπεριλαμβανομένων επικίνδυνων 
ουσιών). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο το PVC.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«θεωρεί ότι είναι ηθικά απαράδεκτο να επιτρέπεται η διατήρηση των αναξιοπρεπών για τον 
άνθρωπο και καταστροφικών για το περιβάλλον συνθηκών στις εργασίες διάλυσης πλοίων, ...»

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Mαΐου 2008 σχετικά με την Πράσινη 
Βίβλο για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων1

1. Το πλαίσιο της πρότασης
Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τις μεταφορές αποβλήτων, οι εξαγωγές επικίνδυνων 
αποβλήτων από την ΕΕ σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ απαγορεύονται από το 1998. 
Η απαγόρευση αυτή εφαρμόζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την επονομαζόμενη «τροποποίηση 
απαγόρευσης» επί της σύμβασης της Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών 
διακινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους.

Λόγω των διάφορων επικίνδυνων ουσιών που βρίσκονται σε ένα πλοίο, κάθε πλοίο που 
αποστέλλεται προς διάλυση από την ΕΕ αποτελεί επικίνδυνα απόβλητα, επομένως η διάλυση 
μπορεί να διεξαχθεί νόμιμα μόνο σε χώρες που είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η νομοθεσία 
αυτή παρακάμπτεται σχεδόν συστηματικά. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων που 
εκπονήθηκε από την Επιτροπή, το 2009 περισσότερα από το 90% των πλοίων που φέρουν 
σημαία της ΕΕ διαλύθηκαν εκτός ΟΟΣΑ, κυρίως στη Νότιο Ασία (Ινδία, Πακιστάν και 
Μπαγκλαντές) μέσω της επονομαζόμενης μεθόδου της «προσάραξης» και με σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. 

Τι σημαίνει «προσάραξη»; Τα πλοία οδηγούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε μια παραλία 
κατά την υψηλή παλίρροια, και συνήθως προσαράζουν στις λασπώδεις περιοχές κοντά στην 
παραλία στην παλιρροιακή περιοχή. Στη συνέχεια τεμαχίζονται κάθετα σε τεράστια τμήματα, 
με τη χρήση μόνο λυχνιών συγκόλλησης και με τη βοήθεια της βαρύτητας· εν συνεχεία τα 
τεμάχια πέφτουν στο λασπώδες έδαφος. Οι εργάτες εκτίθενται σε τεράστιο κίνδυνο, τόσο 
άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα, ο δε κατάλληλος περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών είναι 
αδύνατος, ενώ οι επικίνδυνες ουσίες που αφαιρούνται χωριστά δεν υπόκεινται κατάλληλη 
επεξεργασία.

Πρόκειται για στυγνό καπιταλισμό: Οι περισσότεροι τελευταίοι πλοιοκτήτες προσπαθούν να 
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους πωλώντας τα πλοία σε εγκαταστάσεις με ελάχιστες ή 
ανύπαρκτες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, στις 
οποίες, ωστόσο, μπορεί να προσφέρεται η υψηλότερη τιμή. Πρόκειται για σαφή αστοχία της 
αγοράς εξαιτίας «των εξαιρετικά δαπανηρών εξωτερικών αναθέσεων εργασιών»2, εις βάρος 
της υγείας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2008-
0222%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN (πρώτη παράγραφος)
2 Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων, 
COM(2007) 269 τελικό, σελ. 7
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Από τα προς διάλυση πλοία, στο διάστημα 2006–2015, υπολογίζεται ότι περίπου 5,5 εκατομ. 
τόνοι υλικών, εν δυνάμει επικίνδυνων από περιβαλλοντικής πλευράς, θα καταλήξουν σε 
εγκαταστάσεις διάλυσης (ιδίως λάσπες καταλοίπων υδρογονανθράκων, έλαια, χρώματα, 
πολυβινυλοχλωρίδιο/PVC και αμίαντος)1.

Η Επιτροπή αποδίδει αυτήν τη σχεδόν πλήρη μη συμμόρφωση σε τρεις λόγους:
- στην έλλειψη δυναμικού ανακύκλωσης στις χώρες που είναι μέλη του ΟΟΣΑ, ιδίως 

για τα μεγαλύτερα πλοία·
- στον σκληρό και αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των μονάδων ανακύκλωσης στις 

σημαντικότερες χώρες που εκτελούν ανακυκλώσεις (Μπαγκλαντές, Ινδία και 
Πακιστάν) και των ανταγωνιστών με υψηλότερες τεχνολογικές προδιαγραφές (ΕΕ, 
Τουρκία, Κίνα)·

- στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία δεν είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των 
πλοίων, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία καθορισμού του σταδίου στο οποίο ένα 
πλοίο μετατρέπεται σε απόβλητα, και τα πλοία να διαφεύγουν από τις νόμιμες 
δεσμεύσεις με αλλαγή σημαίας.

Η διάλυση πλοίων εξαπλασιάστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2007 έως το 2009 (από 4,2 
εκατομ. GT σε 24,9 εκατομ. GT), εξαιτίας της ταχείας κατάργησης των δεξαμενόπλοιων 
μονού κύτους, της οικονομικής κρίσης και της σημαντικής πλεονάζουσας ικανότητας του 
παγκόσμιου στόλου (τα τελευταία 10 έτη σχεδόν διπλασιάστηκε: από 574 εκατομ. GT το 
2001 σε 1043 εκατομ. GT το 2011)2.. Αναμένεται, μάλιστα, να αυξηθεί περισσότερο, όχι 
μόνο λόγω της κατάστασης της αγοράς (πλεονάζουσα ικανότητα και χαμηλή ζήτηση 
μεταφορών εμπορευμάτων), αλλά και εξαιτίας της έναρξης ισχύος της Διεθνούς Σύμβασης 
για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του ερματικού ύδατος των πλοίων του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ). Στην παρούσα φάση, πολλοί πλοιοκτήτες μπορεί να 
αποφασίσουν να αποστείλουν τα πλοία τους προς διάλυση αντί να επενδύσουν στην ακριβή 
ανακαίνισή τους που απαιτείται σύμφωνα με τη σύμβαση αυτήν. 

2. Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ
Ο ΔΝΟ ενέκρινε ειδική σύμβαση με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης. Η διεθνής σύμβαση 
του Χονγκ Κονγκ για την ασφαλή και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων 
εγκρίθηκε το 2009, αλλά θα πρέπει να επικυρωθεί από τα σημαντικότερα κράτη σημαίας και 
τα κράτη που εκτελούν ανακυκλώσεις, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ και να αρχίσει να έχει 
αποτελέσματα. Η έναρξη ισχύος της σύμβασης δεν αναμένεται πριν το 2020.
Σε διεθνές επίπεδο εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σχετικά με την 
αντιστοιχία της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ με τη σύμβαση της Βασιλείας. Η Επιτροπή 
θεωρεί τις δύο συμβάσεις ισότιμες3, και για το λόγο αυτό υπέβαλε πρόταση για την εξαίρεση 
των πλοίων που εμπίπτουν στο νέο κανονισμό από τον κανονισμό για τη μεταφορά 
αποβλήτων, αλλά άλλα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβαση της Βασιλείας δεν είναι σύμφωνα4. 

                                               
1 Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για τη βελτίωση των πρακτικών διάλυσης των πλοίων, 
COM(2007) 269 τελικό, σελ. 2
2 Προσωπική ανακοίνωση του Νικού Μικέλη, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, με βάση τα 
δεδομένα του IHS Fairplay 
3 Ανακοίνωση COM(2010) 88 τελικό.
4 BC-10/17 Περιβαλλοντικά συμβατή διάλυση των πλοίων, έκθεση της διάσκεψης των μερών της σύμβασης της 
Βασιλείας σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους 
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Η σύγκριση των δύο συμβάσεων, εκ των οποίων η μία είναι ήδη σε ισχύ  και η άλλη θα τεθεί 
σε ισχύ μετά από πολλά έτη, αποτελεί περίπλοκο ζήτημα. Εντούτοις, είναι σαφές ότι 
διαφέρουν τουλάχιστον στα εξής σημεία:

- το πεδίο εφαρμογής: η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ περιλαμβάνει την περίοδο χρήσης 
του πλοίου, αλλά, σε αντίθεση με τη σύμβαση της Βασιλείας, δεν περιλαμβάνει την 
πραγματική επεξεργασία αποβλήτων μετά τις εγκαταστάσεις διάλυσης, 

- πρότυπα: η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ δεν καταργεί την προσάραξη, ενώ η σύμβαση 
της Βασιλείας δεν αποδέχεται την προσάραξη ως μέθοδο διάλυσης,

- επιβολή της εφαρμογής: η σύμβαση του Χονγκ Κονγκ προβλέπει τη δυνατότητα 
επιθεωρήσεων των πλοίων, αλλά όχι των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, και 
προβλέπει μόνο κανονικές κυρώσεις, ενώ η σύμβαση της Βασιλείας απαιτεί 
αδειοδότηση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και θεωρεί ποινικό αδίκημα την 
παράνομη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων.

3. Η πρόταση της Επιτροπής

Σύμφωνα με την Επιτροπή, στόχος του προτεινόμενου κανονισμού για την ανακύκλωση 
πλοίων είναι η σημαντική μείωση των δυσμενών επιπτώσεων που συνδέονται με την 
ανακύκλωση των πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ, ειδικότερα στη Νότιο Ασία, 
αποφεύγοντας την πρόκληση περιττής οικονομικής επιβάρυνσης. 

Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης της Επιτροπής περιορίζεται στα πλοία που φέρουν σημαία 
της ΕΕ. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ευρωπαϊκού καταλόγου των εγκαταστάσεων 
ανακύκλωσης πλοίων σε όλο τον κόσμο, εφόσον συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα 
(ελαφρώς υψηλότερα από τις ρυθμίσεις της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ, πχ οι επικίνδυνες 
ουσίες να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε υδατοστεγή δάπεδα, οι εγκαταστάσεις περαιτέρω 
επεξεργασίας αποβλήτων να λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας και το περιβάλλον), αλλά χωρίς υποχρεωτικούς ελέγχους. Τα πλοία 
που φέρουν σημαία της ΕΕ δεν θα εμπίπτουν πλέον στον κανονισμό για τις μεταφορές 
αποβλήτων, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στις εγκαταστάσεις του 
καταλόγου για διάλυση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις και οι ΜΚΟ 
μπορούν να ζητούν μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε δικαστήρια.

4. Αντίδραση των ενδιαφερόμενων μερών

Η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) χαιρετίζει την πρόταση της 
Επιτροπής, αλλά θεωρεί ότι δεν θα συμβάλει στη συμπερίληψη στοιχείων που υπερβαίνουν 
τις απαιτήσεις του ΔΝΟ, καθώς αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση και θα επηρεάσει αρνητικά 
τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση των πρακτικών και των συνθηκών 
ανακύκλωσης των πλοίων1. 

Η ΜΚΟ Shipbreaking Platform άσκησε δριμεία κριτική στην πρόταση της Επιτροπής, διότι 
θεωρεί ότι θα μπορούσε να νομιμοποιήσει την εξαγωγή πλοίων που βρίσκονται στο τέλος του 

                                                                                                                                                  
κατά τη δέκατη συνεδρίασή τους, 17-21 Οκτωβρίου 2011, σελ. 53, 
http://archive.basel.int/meetings/cop/cop10/documents/28e.pdf
1 http://www.ecsa.eu/files/EU_Ship_Recycling_Reg_proposal_COM2012-
118_ECSA_Position_Paper_v21_05_2012.doc
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κύκλου ζωής και περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα από της ΕΕ προς αναπτυσσόμενες χώρες, 
και ζητεί τη διάλυση όλων των πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ και ανήκουν στην ΕΕ στις 
χώρες του ΟΟΣΑ1. 

5. Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2008 και το 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα σχετικά με τη διάλυση των πλοίων, το 
πρώτο εν συνεχεία της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής το 20082 και το δεύτερο εν συνεχεία 
της στρατηγικής της Επιτροπής το 20093.

Και στα δύο αυτά ψηφίσματα, το Κοινοβούλιο έλαβε σαφή θέση, ζητώντας την πλήρη 
εφαρμογή της απαγόρευσης των εξαγωγών επικίνδυνων αποβλήτων και των απόβλητων 
πλοίων, τη σαφή απαγόρευση της μεθόδου της προσάραξης, τη δημιουργία καταλόγου 
επικίνδυνων ουσιών για όλα τα πλοία που προσεγγίζουν λιμένες της ΕΕ, καθώς και τη 
δημιουργία ταμείου με βάση υποχρεωτικές εισφορές του κλάδου της ναυτιλίας, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

6. Βασικές προτάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής είχε ως αρχικό στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, 
ούτως ώστε να συμπεριλάβει όλα τα πλοία που ανήκουν σε κράτη της ΕΕ, αλλά αναγκάστηκε 
να αναζητήσει άλλες λύσεις για την ενίσχυσης της πρότασης της Επιτροπής, υπό το πρίσμα 
της γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η ιθαγένεια του 
πλοιοκτήτη δεν μπορεί να θεωρηθεί κριτήριο για το εύρος εφαρμογής του κανονισμού. 

Προτείνεται, επομένως, η εισαγωγή των ακόλουθων βασικών τροποποιήσεων επί της 
πρότασης της Επιτροπής:

α) δημιουργία μηχανισμού χρηματοδότησης για τη φιλική προς το περιβάλλον 
ανακύκλωση των πλοίων,

β) δημιουργία καταλόγου επικίνδυνων ουσιών για όλα τα πλοία που προσεγγίζουν 
λιμένες της ΕΕ,

γ) κατάρτιση σχεδίου ανακύκλωσης του πλοίου για όλα τα πλοία της ΕΕ που 
αποστέλλονται για ανακύκλωση ή είναι άνω των 20 ετών, το οποίο θα εγκρίνεται από 
τις αρμόδιες αρχές,

δ) καθιέρωση σαφέστερων απαιτήσεων για τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης πλοίων, 
περιλαμβανομένης της κατάργησης της μεθόδου της προσάραξης, καθώς και 
διενέργεια ελέγχων και τακτικών επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις αυτές, 

ε) επιβολή ποινικών κυρώσεων για ορισμένες παραβάσεις.

Όσον αφορά το σημείο α), επισημαίνεται ότι βασική αιτία του προβλήματος σήμερα είναι το 
                                               
1 http://www.shipbreakingplatform.org/media-alert-ngos-call-on-progressive-eu-governments-
to-protect-developing-countries-against-hazardous-shipbreaking-waste/
2 βλ. υποσημείωση 1
3 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP6-TA-2009-
0195%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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στρεβλωμένο κίνητρο που ωθεί τους πλοιοκτήτες να επιλέγουν τις εγκαταστάσεις με τις 
χαμηλότερες προδιαγραφές, καθώς αυτές δίνουν την υψηλότερη τιμή. Πρέπει να 
δημιουργηθεί χρηματοδοτικός μηχανισμός για τη φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση 
των πλοίων. Όλα τα πλοία που χρησιμοποιούν λιμένες της ΕΕ πρέπει να καταβάλλουν 
εισφορά ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Οι εισφορές θα συγκεντρώνονται σε ένα ταμείο, 
το οποίο θα πριμοδοτεί την πραγματική ανακύκλωση σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις τους κανονισμού, ούτως ώστε να καταστούν 
ανταγωνιστικές. Η πριμοδότηση θα καταβάλλεται μόνο για την ανακύκλωση πλοίων που 
φέρουν σημαία της ΕΕ για τουλάχιστον δύο έτη. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η αξία των 
πλοίων της ΕΕ, καθώς οι καταχωρημένες στον κατάλογο εγκαταστάσεις θα προσφέρουν 
υψηλότερη τιμή στον τελευταίο πλοιοκτήτη, και επομένως οι πλοιοκτήτες δεν θα έχουν 
κίνητρο να αλλάξουν σημαία, ενώ, παράλληλα, θα διασφαλίζεται ότι δεν πριμοδοτείται η 
αλλαγή σημαίας την τελευταία στιγμή. 

Όσον αφορά το σημείο β), η ύπαρξη κατάλληλου καταλόγου αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την ορθή ανακύκλωση πλοίων. Ο ναυτιλιακός κλάδος δεσμεύτηκε τυπικά το 2009 να 
δημιουργήσει καταλόγους των νέων και των υφιστάμενων πλοίων1. Δυστυχώς, η δέσμευση 
αυτή τηρήθηκε μόνο από λίγους πλοιοκτήτες. Όλοι οι πλοιοκτήτες που προσεγγίζουν λιμένες 
της ΕΕ πρέπει να καταρτίσουν καταλόγους. Κατ' αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η εφαρμογή 
βασικής διάταξης της σύμβασης του Χονγκ Κονγκ.

Όσον αφορά το σημείο γ), το σχέδιο ανακύκλωσης πλοίου με βάση έναν ορθό κατάλογο είναι 
επίσης απαραίτητο για την ορθή ανακύκλωση των πλοίων. Η μέση ηλικία των πλοίων που 
αποστέλλονται για ανακύκλωση κυμάνθηκε μεταξύ 26 ετών τη δεκαετία του '90 και 32 ετών 
κατά την οικονομική άνθηση στα μέσα της δεκαετίας του 2000, αλλά αναμένεται να μειωθεί 
ξανά σημαντικά λόγω της μεγάλης πλεονάζουσας χωρητικότητας και της οικονομικής 
κρίσης. Το σχέδιο ανακύκλωσης πλοίου πρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλα τα πλοία άνω 
των 20 ετών, ούτως ώστε οι πλοιοκτήτες να αναλογίζονται εγκαίρως τις ευθύνες τους. Το 
σχέδιο αυτό πρέπει να υποβάλλεται προς έγκριση στις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά το σημείο δ), πρέπει να προστεθούν κάποιες συμπληρωματικές διατάξεις για να 
διασφαλίζεται ότι η ανακύκλωση και η επεξεργασία αποβλήτων διεξάγονται κατά τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον (σε μόνιμες κατασκευασμένες δομές με επαρκή διαθεσιμότητα 
γερανών), ούτως ώστε να διασαφηνίζεται ότι οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
της προσάραξης δεν θα μπορούν να συγκαταλέγονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο, 
προσδιορισμός όλων των σχετιζόμενων υπεργολάβων, σύστημα ιχνηλάτησης των 
επικίνδυνων υλικών που απομακρύνονται από τα πλοία, επαρκής ασφαλιστική κάλυψη, 
παρακολούθηση της ρύπανσης).

Όσον αφορά το σημείο ε), η οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου θεσπίζει ποινικές κυρώσεις για τις παράνομες 
μεταφορές αποβλήτων. Τέτοιου είδους κυρώσεις πρέπει να ισχύουν και για παραβάσεις του 
συγκεκριμένου κανονισμού, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αθέμιτες πρακτικές 
ανακύκλωσης.

                                               
1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
safework/documents/publication/wcms_117945.pdf


