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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι απορρίψεις αποβλήτων από πλοία συνιστούν ολοένα μεγαλύτερη απειλή για το θαλάσσιο 

περιβάλλον και έχουν δαπανηρές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες. Μολονότι οι 

χερσαίες πηγές είναι οι κύριοι συντελεστές των θαλάσσιων απορριμμάτων, οι θαλάσσιες πηγές 

είναι υπεύθυνες για σημαντικό μερίδιο, με εκτιμώμενο μέσο όρο της ΕΕ 32 % που φθάνουν 

μέχρι το 50 % για ορισμένες θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το 

ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων από τα πλοία, η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για 

την αναθεώρηση της οδηγίας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής (ΛΕΠ).  

Η πρόταση της Επιτροπής απαιτεί από όλους τους λιμένες της Ένωσης να θεσπίσουν ένα 

σύστημα 100 % μη ειδικών τελών για τα απορρίμματα προκειμένου να αφαιρεθεί το 

οικονομικό κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν στη θάλασσα τα σκουπίδια τους. Ο εισηγητής 

επιδοκιμάζει τη σημαντική αυτή αλλαγή που προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής. Τα 

πλοία δεν πρέπει να έχουν οικονομικά κίνητρα για την απόρριψη απορριμμάτων στη θάλασσα.   

Επίσης, ο εισηγητής επικροτεί την ένταξη των αλιευτικών σκαφών στα συστήματα κάλυψης 

του κόστους. Ωστόσο, δεν έχουν προταθεί ειδικά μέτρα για τα αλιευτικά εργαλεία καθαυτά. 

Και αυτό, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό των διχτυών αλιείας χάνεται (33 %), γεγονός που οδηγεί 

σε «άδηλη αλιεία», που πλήττει τα ιχθυαποθέματα και βλάπτει τη θαλάσσια άγρια πανίδα. Αυτό 

οδηγεί επίσης σε σημαντικές οικονομικές απώλειες, καθώς τα δίχτυα συχνά προκαλούν φθορά 

σε άλλα πλοία. Ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό τον ρόλο της υποχρεωτικής διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ) για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Τα κράτη μέλη 

θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ρυθμιζόμενα τέλη για να ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό των 

εργαλείων που τους επιτρέπουν ευκολία ανακύκλωσης, και να επιβάλλουν τέλος 

παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής για τα νέα εργαλεία, για την ενθάρρυνση της 

παράδοσης στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

Επιπλέον, ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι, όταν αλιευτικά εργαλεία χάνονται από ένα σκάφος, 

αυτό θα πρέπει να υποχρεούται να παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες στην αρμόδια αρχή 

του κράτους μέλους σημαίας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να συλλέγονται συστηματικά σε 

μια κεντρική βάση δεδομένων (SafeSeaNet), να παρακολουθείται η κατάσταση, να 

εντοπίζονται συγκεκριμένα προβλήματα και να διευκολύνεται η ανάκτηση. Αυτό θα συνέβαλε 

επίσης στην επιβολή της απαγόρευσης της απόρριψης παλαιών αλιευτικών εργαλείων. Αυτά 

τα δεδομένα θα αποτελέσουν τη βάση της περιοδικής υποβολής εκθέσεων από την Επιτροπή, 

η οποία θα επέτρεπε τη χαρτογράφηση των χαμένων αλιευτικών εργαλείων για να παρασχεθεί 

βοήθεια στα προγράμματα ανάκτησης και άλλα μέτρα. 

Τα αλιευτικά σκάφη παγιδεύουν πολύ συχνά απορρίμματα στα δίχτυα τους. Σύμφωνα με τον 

εισηγητή, δεν πρέπει να υπάρξει κανένα οικονομικό αντικίνητρο για τη μεταφορά αυτών των 

αποβλήτων στο λιμάνι. Η Επιτροπή επιδιώκει να ενθαρρύνει την παράδοση αποβλήτων που 

αλιεύονται παθητικά, ενσωματώνοντάς την στο σύστημα έμμεσων τελών 100%. Ο εισηγητής 

θεωρεί ότι αυτό είναι μια ευπρόσδεκτη προσθήκη, ωστόσο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη 

υψηλότερο τέλος για τα αλιευτικά σκάφη. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής εισάγει την απαίτηση να 

χρηματοδοτηθεί το κόστος συλλογής παθητικά αλιευθέντων αποβλήτων στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής και μεταγενέστερης επεξεργασίας από εναλλακτικές πηγές 

εισοδήματος που απορρέουν από την αναθεωρημένη οδηγία PRF, όπως μέσω των νέων 

καθεστώτων EPR ή μέσω επιδοτήσεων. 

Η Επιτροπή εισάγει την έννοια των «πράσινων πλοίων»: τα σκάφη που μειώνουν τα απόβλητά 
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τους επί του σκάφους μπορούν να τύχουν μειωμένων τελών. Σύμφωνα με τον εισηγητή, είναι 

αναγκαίο να διευκρινιστούν και να εναρμονιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις. Ο εισηγητής 

εισάγει ένα σύνολο ενεργειών, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και τις 

κατευθυντήριες γραμμές της MARPOL για τα απορρίμματα σε ένα νέο παράρτημα. Τα μέτρα 

κυμαίνονται από τον διαχωρισμό στην πηγή και τη συλλογή έως την κατάρτιση και την 

αποφυγή υλικών μιας χρήσης.   

Ο εισηγητής προτείνει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι απορρίψεις σκουπιδιών σχετικών με τα 

απορρίμματα και την ατμοσφαιρική ρύπανση, εάν διαπράττονται με πρόθεση, από αμέλεια ή 

από βαρεία αμέλεια, να θεωρούνται ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και, 

συνεπώς, να απαιτείται από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν επαρκείς κυρώσεις. Οι εξαιρέσεις 

από την προσθήκη αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζουν εκείνες που προβλέπονται στη Διεθνή 

Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα Πλοία (MARPOL). 

Τέλος, οι πλατφόρμες ανοικτής θαλάσσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και 

αποθήκευση πετρελαίου, σταθερές ή πλωτές, δεν καλύπτονται επί του παρόντος από την 

πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας PRF. Το 2015, η ΕΕ είχε 232 

υπεράκτιες εξέδρες που απασχολούσαν περίπου 100-200 άτομα η καθεμία. Οι αναλυτές έχουν 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των πηγών θαλάσσιας 

ρύπανσης. Ο εισηγητής προτείνει να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητά τους θα μεταφέρονται 

επίσης σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 

στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Tίτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση Πρόταση 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων 

από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 

2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 

2010/65/ΕΕ 

σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων 

από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 

2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2005/35/ΕΚ, της οδηγίας 

2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ, 

(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρο 20α (νέο) που προτείνει να τροποποιηθεί ο 

ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.) 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 2005/35/ΕΚ θεσπίζει κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση απορρίψεων 

ρυπογόνων ουσιών από πλοία. Η οδηγία 2005/35/ΕΚ καλύπτει σήμερα μόνο τα απόβλητα της 

MARPOL στα παραρτήματα I (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην). Πρέπει να 

τροποποιηθεί ώστε να συμπεριληφθούν οι απορρίψεις των παραρτημάτων V (σκουπίδια) και VI 

(υπολείμματα που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η διεθνής σύμβαση για την 

πρόληψη της ρύπανσης από πλοία 

(2) Η διεθνής σύμβαση για την 

πρόληψη της ρύπανσης από πλοία 
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(«σύμβαση MARPOL») προβλέπει γενικές 

απαγορεύσεις των απορρίψεων από πλοία 

στη θάλασσα, αλλά ρυθμίζει επίσης τους 

όρους υπό τους οποίους ορισμένοι τύποι 

αποβλήτων επιτρέπεται να απορρίπτονται 

στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η σύμβαση 

MARPOL υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 

διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών 

εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες. 

(«σύμβαση MARPOL») προβλέπει γενικές 

απαγορεύσεις των απορρίψεων από πλοία 

και σταθερές ή πλωτές εξέδρες στη 

θάλασσα, αλλά ρυθμίζει επίσης τους όρους 

υπό τους οποίους ορισμένοι τύποι 

αποβλήτων επιτρέπεται να απορρίπτονται 

στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η σύμβαση 

MARPOL υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 

διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών 

εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες. 

Αιτιολόγηση 

Η MARPOL θεσπίζει επίσης κανόνες για τις απορρίψεις των σταθερών ή πλωτών εξεδρών. 

Αυτές θα πρέπει να προστεθούν εδώ. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Την τελευταία εικοσαετία, η 

σύμβαση MARPOL και τα παραρτήματά 

της έχουν υποστεί σημαντικές 

τροποποιήσεις, με τις οποίες 

καθορίσθηκαν αυστηρότεροι κανόνες και 

απαγορεύσεις για τις απορρίψεις 

αποβλήτων από τα πλοία στη θάλασσα. 

(4) Την τελευταία εικοσαετία, η 

σύμβαση MARPOL και τα παραρτήματά 

της έχουν υποστεί σημαντικές 

τροποποιήσεις, με τις οποίες 

καθορίσθηκαν αυστηρότεροι κανόνες για 

την παράδοση αποβλήτων και 

απαγορεύσεις για τις απορρίψεις 

αποβλήτων από τα πλοία στη θάλασσα. 

Αιτιολόγηση 

Η MARPOL καλύπτει επίσης την παράδοση αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Παρά τις κανονιστικές αυτές 

εξελίξεις, οι απορρίψεις αποβλήτων στη 

θάλασσα συνεχίζονται. Αυτό οφείλεται σε 

(7) Παρά τις κανονιστικές αυτές 

εξελίξεις, οι απορρίψεις αποβλήτων στη 

θάλασσα συνεχίζονται με τεράστιο 
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συνδυασμό παραγόντων: στους λιμένες δεν 

διατίθενται πάντοτε επαρκείς λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής, η επιβολή είναι 

συχνά ανεπαρκής και παρατηρείται 

έλλειψη κινήτρων για την παράδοση των 

αποβλήτων στην ξηρά. 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 

οικονομικό κόστος. Αυτό οφείλεται σε 

συνδυασμό παραγόντων: στους λιμένες δεν 

διατίθενται πάντοτε επαρκείς λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής, η επιβολή είναι 

συχνά ανεπαρκής και παρατηρείται 

έλλειψη κινήτρων για την παράδοση των 

αποβλήτων στην ξηρά. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Παρά τις βελτιώσεις, τα απόβλητα 

τροφίμων που παράγουν τα πλοία και, 

ιδίως, τα κρουαζιερόπλοια, μπορεί ακόμα 

να είναι πολλά. Οι πρακτικές για τη 

διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων 

εξακολουθούν να αποτελούν έναν τομέα 

για τον οποίο είναι απαραίτητη η 

ανάπτυξη τακτικών χωριστής συλλογής 

και επαναχρησιμοποίησης· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η χωριστή συλλογή των 

αποβλήτων από τα πλοία, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, 

είναι αναγκαία προκειμένου να 

διασφαλίζεται η περαιτέρω ανάκτησή τους 

στα επόμενα στάδια της αλυσίδας 

διαχείρισης των αποβλήτων. Τα 

απορρίμματα διαχωρίζονται συχνά επί του 

πλοίου σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 

και τα διεθνή πρότυπα, η δε νομοθεσία της 

Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 

αυτές οι προσπάθειες διαχωρισμού των 

αποβλήτων επί του πλοίου δεν 

(12) Η χωριστή συλλογή των 

αποβλήτων από τα πλοία, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, 

είναι αναγκαία προκειμένου να 

διασφαλίζεται η περαιτέρω ανάκτησή τους 

για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση 
στα επόμενα στάδια της αλυσίδας 

διαχείρισης των αποβλήτων και 

προκειμένου να αποτρέπεται η πρόκληση 

ζημίας στα θαλάσσια ζώα και 

περιβάλλοντα. Τα απορρίμματα 

διαχωρίζονται συχνά επί του πλοίου 

σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα 
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υπονομεύονται από την έλλειψη 

ρυθμίσεων για χωριστή συλλογή στην 

ξηρά. 

διεθνή πρότυπα, η δε νομοθεσία της 

Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 

αυτές οι προσπάθειες διαχωρισμού των 

αποβλήτων επί του πλοίου δεν 

υπονομεύονται από την έλλειψη 

ρυθμίσεων για χωριστή συλλογή στην 

ξηρά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

ενθαρρύνουν τα συστήματα χωριστής 

συλλογής για κάθε λιμένα, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά του. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η χωριστή συλλογή αποβλήτων, 

όπως τα απορρίμματα τροφίμων, τα 

λιπαντικά και το καύσιμο πετρελαίου, θα 

πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, έχοντας 

ως συγκεκριμένο σκοπό να καταστεί 

δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους 

σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής 

οικονομίας. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Παρότι τα θαλάσσια απορρίμματα 

προέρχονται στην πλειονότητά τους από 

δραστηριότητες στην ξηρά, ο κλάδος της 

ναυτιλίας, καθώς και οι κλάδοι της αλιείας 

και της αναψυχής, συμβάλλουν επίσης 

σημαντικά στις απορρίψεις απορριμμάτων, 

όπως και πλαστικών υλών και 

εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, 

που καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα. 

(13) Παρότι τα θαλάσσια απορρίμματα 

προέρχονται στην πλειονότητά τους από 

δραστηριότητες στην ξηρά, ο κλάδος της 

ναυτιλίας, καθώς και οι κλάδοι της αλιείας 

και της αναψυχής, συμβάλλουν επίσης 

σημαντικά στις απορρίψεις απορριμμάτων, 

όπως και πλαστικών υλών και 

εγκαταλελειμμένων αλιευτικών εργαλείων, 

που καταλήγουν απευθείας στη θάλασσα. 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι τα πλαστικά 

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των 

απορριμμάτων και ότι τα αλιευτικά 

εργαλεία που περιέχουν πλαστικά 

αντιπροσωπεύουν το 27% των θαλάσσιων 
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απορριμμάτων που βρίσκονται στις 

ευρωπαϊκές παραλίες, όγκος που 

ισοδυναμεί με 11 000 τόνους ετησίως. 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η οδηγία 2008/98/ΕΚ προβλέπει 

μέτρα για την πρόληψη της παραγωγής 

αποβλήτων που θα πρέπει να λαμβάνουν 

τα κράτη μέλη για να προλαμβάνουν τη 

δημιουργία αποβλήτων. Τα μέτρα αυτά 

θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον στόχο 

της ανάσχεσης της παραγωγής 

θαλάσσιων απορριμμάτων, ως 

συνεισφορά στον Στόχο Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του ΟΗΕ για την πρόληψη 

και τη σημαντική μείωση της θαλάσσιας 

ρύπανσης κάθε είδους. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) Οι σταθερές ή πλωτές εξέδρες 

συμβάλλουν επίσης στην απόρριψη 

αποβλήτων στη θάλασσα και θα πρέπει 

να υποχρεούνται να διαθέτουν σχέδιο 

διαχείρισης αποβλήτων και να 

παραδίδουν τα απόβλητά τους στους 

λιμένες της Ένωσης σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (15α) Η διεθνής σύμβαση του ΔΝΟ της 

13ης Φεβρουαρίου 2004 για τον έλεγχο 

και τη διαχείριση του ερματικού ύδατος 

πλοίων και των ιζημάτων (σύμβαση 

διαχείρισης του ερματικού ύδατος (BWM 

)) που ετέθη σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου 

2017. Η Σύμβαση BWM υποχρεώνει όλα 

τα πλοία να διεξάγουν διαδικασίες 

διαχείρισης υδάτων έρματος σύμφωνα με 

τα πρότυπα του ΔΝΟ και απαιτεί οι 

λιμένες και οι τερματικοί σταθμοί που 

προορίζονται για τον καθαρισμό και την 

επισκευή των δεξαμενών έρματος να 

διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις για 

την υποδοχή των ιζημάτων. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του προβλήματος των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, έχει θεμελιώδη 

σημασία η πρόβλεψη κατάλληλου 

επιπέδου κινήτρων για την παράδοση των 

αποβλήτων, και ειδικότερα των 

απορριμμάτων, στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με ένα σύστημα ανάκτησης του 

κόστους που επιβάλλει την εφαρμογή 

έμμεσου τέλους, το οποίο πρέπει να 

καταβάλλεται ανεξάρτητα από την 

παράδοση αποβλήτων και το οποίο θα 

πρέπει να παρέχει δικαίωμα παράδοσης 

αποβλήτων χωρίς πρόσθετη άμεση 

επιβάρυνση. Λαμβανομένης υπόψη της 

συμβολής τους στη θαλάσσια ρύπανση από 

απορρίμματα, οι κλάδοι της αλιείας και της 

αναψυχής θα πρέπει επίσης να 

περιληφθούν στο εν λόγω σύστημα. 

(18) Για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του προβλήματος των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, έχει θεμελιώδη 

σημασία η πρόβλεψη κατάλληλου 

επιπέδου κινήτρων για την παράδοση των 

αποβλήτων, και ειδικότερα των 

απορριμμάτων, στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με ένα σύστημα ανάκτησης του 

κόστους που επιβάλλει την εφαρμογή 

έμμεσου τέλους, το οποίο πρέπει να 

καταβάλλεται ανεξάρτητα από την 

παράδοση αποβλήτων και το οποίο θα 

πρέπει να παρέχει δικαίωμα παράδοσης 

αποβλήτων χωρίς πρόσθετη άμεση 

επιβάρυνση. Λαμβανομένης υπόψη της 

συμβολής τους στη θαλάσσια ρύπανση από 

απορρίμματα, οι κλάδοι της αλιείας και της 

αναψυχής θα πρέπει επίσης να 

περιληφθούν στο εν λόγω σύστημα. Η 

παράδοση των αποβλήτων που 

αλιεύθηκαν «παθητικά» δεν πρέπει να 

συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα για τα 

αλιευτικά σκάφη. 
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Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Οι αλιείς μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

απομάκρυνση των απορριμμάτων από τα 

θαλάσσια ύδατα, μεταφέροντας παθητικά 

τα αποψιλωμένα απόβλητα στον λιμένα 

έτσι ώστε να μπορούν να υποβληθούν σε 

σωστή διαχείριση αποβλήτων. 

Προκειμένου να προαχθεί η παράδοση 

αποβλήτων που συλλέγονται παθητικά σε 

δίχτυα κατά τη διάρκεια συνήθων 

αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες 

που συνδέονται με τη συλλογή τους σε 

λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής και 

την επακόλουθη διαχείριση, με έσοδα από 

εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18β) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά το πρόβλημα των 

θαλάσσιων απορριμμάτων, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν 

να αναπτύξουν στρατηγικές και σχέδια 

για τη μείωση της απόρριψης αλιευτικών 

εργαλείων στη θάλασσα, μεταξύ άλλων 

μέσω επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού 

Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 

καθώς και με την υποστήριξη των 

διαρθρωτικών ταμείων και της 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

(ΕΕΣ) και με την απαιτούμενη ενεργό 

συμμετοχή των περιφερειών. Είναι επίσης 

σκόπιμο να ενθαρρυνθούν νέα μέσα 

διακυβέρνησης και νέες ορθές πρακτικές, 

όπως αυτά που βρίσκονται υπό μελέτη 

στην Αδριατική Θάλασσα, στο πλαίσιο 
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των έργων που συγχρηματοδοτούνται από 

κεφάλαια της ΕΕΣ, αποδίδοντας επίσης 

στους αλιευτικούς στόλους έναν νέο ρόλο 

θαλάσσιων φρουρών (Sea Sentinels). 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η έννοια του «πράσινου πλοίου» 

θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω όσον 

αφορά τη διαχείριση αποβλήτων, ώστε να 

καταστεί δυνατή η εφαρμογή 

αποτελεσματικού συστήματος 

επιβράβευσης των σκαφών που μειώνουν 

τα επί του πλοίου απόβλητα. 

(19) Η έννοια του «πράσινου πλοίου» 

θα πρέπει να εφαρμοστεί όσον αφορά τη 

διαχείριση αποβλήτων. Θα πρέπει να 

καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις σε 

ολόκληρη την Ένωση και να 

πραγματοποιούνται με εναρμονισμένο 

τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε 

να καταστεί δυνατή η εφαρμογή 

αποτελεσματικού συστήματος 

επιβράβευσης των σκαφών που μειώνουν 

τα επί του πλοίου απόβλητα, μέσω της 

περιβαλλοντικά βιώσιμης πρόληψης και 

διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με τις 

βέλτιστες πρακτικές και τις 

κατευθυντήριες γραμμές του ΔΝΟ του 

2017 για την εφαρμογή του 

παραρτήματος V της Σύμβασης 

MARPOL. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

ενθαρρύνουν πρακτικές πέραν των 

απαιτούμενων προτύπων. 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Τα κατάλοιπα φορτίου παραμένουν 

ιδιοκτησία του κυρίου του φορτίου μετά 

την εκφόρτωση του φορτίου στον 

τερματικό σταθμό και συχνά έχουν 

οικονομική αξία. Για τον λόγο αυτό, τα 

κατάλοιπα φορτίου δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στα συστήματα κάλυψης 

του κόστους και στην εφαρμογή του 

(20) Τα κατάλοιπα φορτίου παραμένουν 

ιδιοκτησία του κυρίου του φορτίου μετά 

την εκφόρτωση του φορτίου στον 

τερματικό σταθμό και συχνά έχουν 

οικονομική αξία. Για τον λόγο αυτό, τα 

κατάλοιπα φορτίου δεν θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στα συστήματα κάλυψης 

του κόστους και στην εφαρμογή του 
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έμμεσου τέλους·  το τέλος παράδοσης 

καταλοίπων φορτίου θα πρέπει να 

καταβάλλεται από τον χρήστη της 

εγκατάστασης παραλαβής, όπως 

καθορίζεται στους συμβατικούς 

διακανονισμούς μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών ή σε άλλους 

τοπικούς διακανονισμούς. 

έμμεσου τέλους· το τέλος παράδοσης 

καταλοίπων φορτίου θα πρέπει να 

καταβάλλεται από τον χρήστη της 

εγκατάστασης παραλαβής, όπως 

καθορίζεται στους συμβατικούς 

διακανονισμούς μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών ή σε άλλους 

τοπικούς διακανονισμούς. Αυτό δεν θα 

πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται σε 

φορτία απορριμμάτων που δεν 

ανακτώνται εύκολα, όπως οι υψηλού 

ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες 

όπως η παραφίνη. Τέτοιου είδους ουσίες 

μπορεί να έχουν μικρή οικονομική αξία 

και, ως εκ τούτου, διατρέχουν τον 

κίνδυνο να καταλήξουν στη θάλασσα, εάν 

δεν είναι εναποτεθούν κατάλληλα σε 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (22α) Προκειμένου να βελτιωθεί η 

ασφάλεια στη θάλασσα και να ενισχυθεί η 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 

θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 

2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α ώστε 

να αντιμετωπίζει και τη ρύπανση από 

απόβλητα πλοίων, όπως ορίζεται στα 

παραρτήματα IV έως VI της σύμβασης 

MARPOL στο δίκαιο της Ένωσης και να 

εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι για τις 

παράνομες απορρίψεις θα υπόκεινται σε 

επαρκείς κυρώσεις. 

 _________________ 

 1α Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη 

ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση 

κυρώσεων, περιλαμβανομένων των 

ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα 

ρύπανσης, ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 11. 
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Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 2005/35/ΕΚ θεσπίζει κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση απορρίψεων 

ρυπογόνων ουσιών από πλοία. Επί του παρόντος, καλύπτει μόνο τα απόβλητα που 

περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην) της 

MARPOL. Πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει επίσης τις απορρίψεις λυμάτων 

(παράρτημα IV), σκουπιδιών (παράρτημα V) και αποβλήτων σχετιζόμενων με την ατμοσφαιρική 

ρύπανση (παράρτημα VI). 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Η παρακολούθηση και η επιβολή 

θα πρέπει να διευκολύνονται με ένα 

σύστημα βασιζόμενο στην ηλεκτρονική 

υποβολή αναφορών και ανταλλαγή 

πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, το 

υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών και 

παρακολούθησης που δημιουργήθηκε 

βάσει της οδηγίας 2000/59/ΕΚ θα πρέπει 

να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει 

να λειτουργεί με βάση υφιστάμενα 

ηλεκτρονικά συστήματα δεδομένων, και 

ειδικότερα το σύστημα ανταλλαγής 

ναυτιλιακών πληροφοριών της ΕΕ 

(SafeSeaNet) και τη βάση δεδομένων 

επιθεωρήσεων (THETIS). Το σύστημα θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις 

πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής στους 

διαφόρους λιμένες. 

(24) Η παρακολούθηση και η επιβολή 

θα πρέπει να διευκολύνονται με ένα 

σύστημα βασιζόμενο στην ηλεκτρονική 

υποβολή αναφορών και ανταλλαγή 

πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό, το 

υφιστάμενο σύστημα πληροφοριών και 

παρακολούθησης που δημιουργήθηκε 

βάσει της οδηγίας 2000/59/ΕΚ θα πρέπει 

να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεχίσει 

να λειτουργεί με βάση υφιστάμενα 

ηλεκτρονικά συστήματα δεδομένων, και 

ειδικότερα το σύστημα ανταλλαγής 

ναυτιλιακών πληροφοριών της ΕΕ 

(SafeSeaNet) και τη βάση δεδομένων 

επιθεωρήσεων (THETIS). Το σύστημα θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις 

πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες 

λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής στους 

διαφόρους λιμένες και τις απώλειες 

αλιευτικών εργαλείων. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να 

προαχθούν περιβαλλοντικά ορθές 

(30) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να 

προαχθούν περιβαλλοντικά ορθές 
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πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων επί 

του πλοίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ 

σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας 

οδηγίας, για την επικαιροποίηση των 

παραπομπών σε διεθνείς πράξεις και των 

παραρτημάτων και για την αλλαγή των 

παραπομπών σε διεθνείς πράξεις, ώστε να 

αποφευχθεί, εάν είναι αναγκαίο, η 

εφαρμογή τροποποιήσεων των εν λόγω 

διεθνών πράξεων για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας, καθώς και για την 

ανάπτυξη κοινών κριτηρίων με σκοπό την 

αναγνώριση των «οικολογικών πλοίων» με 

σκοπό την επιβολή μειωμένου τέλους 

αποβλήτων στα συγκεκριμένα πλοία. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 

Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 

εκπόνηση και κατάρτιση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 

διασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων επί 

του πλοίου, θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ 

σχετικά με την τροποποίηση της παρούσας 

οδηγίας, για την επικαιροποίηση των 

παραπομπών σε διεθνείς πράξεις και των 

παραρτημάτων και για την αλλαγή των 

παραπομπών σε διεθνείς πράξεις, ώστε να 

αποφευχθεί, εάν είναι αναγκαίο, η 

εφαρμογή τροποποιήσεων των εν λόγω 

διεθνών πράξεων για τους σκοπούς της 

παρούσας οδηγίας, καθώς και για την 

τροποποίηση κοινών κριτηρίων με σκοπό 

την αναγνώριση των «οικολογικών 

πλοίων», λαμβάνοντας υπόψη τις 

υπάρχουσες καλές πρακτικές και τα 

συστήματα εκ των κάτω προς τα άνω με 

σκοπό την επιβολή μειωμένου τέλους 

αποβλήτων στα συγκεκριμένα πλοία. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 

Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες 

της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 

εκπόνηση και κατάρτιση των κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να 

διασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) «σταθερή ή πλωτή πλατφόρμα»: 

οποιαδήποτε σταθερή ή πλωτή 

πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των 

γεφυρών γεώτρησης, των πλωτών 

εγκαταστάσεων παραγωγής, 

αποθήκευσης, φόρτωσης και 

εκφόρτωσης που χρησιμοποιούνται για 

την παραγωγή και αποθήκευση 

οποιασδήποτε ουσίας ή υλικού σε στερεή, 

υγρή ή αέρια μορφή στην ανοικτή 
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θάλασσα. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «απόβλητα από πλοία»: όλα τα 

απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των 

καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται 

κατά το δρομολόγιο πλοίου ή κατά τις 

εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και 

καθαρισμού, ή τα απόβλητα που 

συλλέγονται σε δίχτυα κατά τη διάρκεια 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της 

σύμβασης MARPOL· 

γ) «απόβλητα από πλοία»: όλα τα 

απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των 

καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται 

κατά το δρομολόγιο πλοίου, ή σταθερής ή 

πλωτής εξέδρας ή κατά τις εργασίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού 

και εργασίες επισκευής πλοίου, 

συμπεριλαμβανομένων των ιζημάτων από 

τον καθαρισμό ή την επισκευή δεξαμενών 

έρματος, ή τα απόβλητα που συλλέγονται 

σε δίχτυα κατά τη διάρκεια των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων και εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V 

και VI της σύμβασης MARPOL· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) απόβλητα που αλιεύονται 

παθητικά: τα απόβλητα που συλλέγονται 

ακουσίως στα δίχτυα κατά την άσκηση 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «κατάλοιπα φορτίου»: τα 

υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του 

φορτίου τα οποία παραμένουν επί του 

δ) «κατάλοιπα φορτίου»: τα 

υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του 

φορτίου τα οποία παραμένουν επί του 
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πλοίου στο κατάστρωμα ή στους χώρους 

φορτίου μετά τη φόρτωση και την 

εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένων 

υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη 

φόρτωση ή εκφόρτωση, σε υγρή ή ξηρά 

κατάσταση ή συμπαρασυρόμενα σε νερό 

πλύσης, εξαιρουμένης της σκόνης φορτίου 

που παραμένει στο κατάστρωμα μετά τη 

σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές 

επιφάνειες του πλοίου· 

πλοίου στο κατάστρωμα, στους χώρους 

φορτίου ή σε δεξαμενές μετά τη φόρτωση 

και την εκφόρτωση, 

συμπεριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και 

διαρροών κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, 

σε υγρή ή ξηρά κατάσταση ή 

συμπαρασυρόμενα σε νερό πλύσης, 

εξαιρουμένης της σκόνης φορτίου που 

παραμένει στο κατάστρωμα μετά τη 

σάρωση ή της σκόνης στις εξωτερικές 

επιφάνειες του πλοίου· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) «αλιευτικό εργαλείο»: κάθε 

εξάρτημα ή κατασκευαστικό στοιχείο που 

χρησιμοποιείται στους τομείς της αλιείας 

και της υδατοκαλλιέργειας για την 

προσέλκυση ή την αλίευση θαλάσσιων 

βιολογικών πόρων ή επιπλέει στην 

επιφάνεια της θάλασσας και αναπτύσσεται 

με στόχο την προσέλκυση ή την αλίευση 

ψαριών και θαλάσσιων βιολογικών πόρων· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιβ) «επαρκής ικανότητα 

αποθήκευσης»: επαρκής ικανότητα 

αποθήκευσης των αποβλήτων επί του 

πλοίου από τη στιγμή του απόπλου έως τον 

επόμενο λιμένα κατάπλου, 

συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων 

που είναι πιθανό να παραχθούν κατά τη 

διάρκεια του δρομολογίου· 

ιβ) «επαρκής ικανότητα 

αποθήκευσης»: επαρκής αποκλειστική 

ικανότητα για κάθε τύπο αποβλήτων να 

αποθηκεύεται επί του πλοίου από τη 

στιγμή του απόπλου έως τον επόμενο 

λιμένα κατάπλου, συμπεριλαμβανομένων 

των αποβλήτων που είναι πιθανό να 

παραχθούν κατά τη διάρκεια του 

δρομολογίου· 

 



 

PE622.225v02-00 18/39 AD\1162817EL.docx 

EL 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Οι λιμένες και οι τερματικοί 

σταθμοί όπου πραγματοποιείται ο 

καθαρισμός ή η επισκευή δεξαμενών 

έρματος διαθέτουν κατάλληλες λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής για την 

παραλαβή ιζημάτων· 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής καθιστούν εφικτή τη 

διαχείριση των αποβλήτων του πλοίου με 

περιβαλλοντικά κατάλληλο τρόπο 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ και άλλων σχετικών 

νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τα 

απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 

μέλη προβλέπουν χωριστή συλλογή των 

αποβλήτων από τα πλοία στους λιμένες 

όπως προβλέπεται στη νομοθεσία της ΕΕ 

για τα απόβλητα, και ειδικότερα στην 

οδηγία 2008/98/ΕΚ, στην οδηγία 

2012/19/ΕΕ και στην οδηγία 2006/66/ΕΚ. 

Τα προβλεπόμενα στο παρόν στοιχείο γ) 

εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 

αυστηρότερων απαιτήσεων που 

επιβάλλονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

1069/2009 για τη διαχείριση υπολειμμάτων 

τροφίμων από τις διεθνείς μεταφορές. 

γ) οι λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής καθιστούν εφικτή τη 

διαχείριση των αποβλήτων του πλοίου με 

περιβαλλοντικά κατάλληλο τρόπο 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ και άλλων σχετικών 

νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τα 

απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 

μέλη προβλέπουν χωριστή συλλογή για τη 

διευκόλυνση της χρήσης και 

ανακύκλωσης των αποβλήτων από τα 

πλοία στους λιμένες όπως προβλέπεται στη 

νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, και 

ειδικότερα στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου στην οδηγία 94/62/ΕΚ1α, στην 

οδηγία 2012/19/ΕΕ και στην οδηγία 

2006/66/ΕΚ. Τα προβλεπόμενα στο παρόν 

στοιχείο γ) εφαρμόζονται με την 

επιφύλαξη των αυστηρότερων απαιτήσεων 

που επιβάλλονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 

1069/2009 για τη διαχείριση υπολειμμάτων 

τροφίμων από τις διεθνείς μεταφορές. 

 _________________ 

 1αΟδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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20ής Δεκεμβρίου 1994, για τις 

συσκευασίες και τα απορρίμματα 

συσκευασίας (ΕΕ L 365 της 31.12.1994, 

σ. 10)· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Οι οικείες λιμενικές αρχές ή, 

ελλείψει αυτών, οι αρμόδιες αρχές, 

διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις 

παράδοσης ή παραλαβής αποβλήτων 

διενεργούνται με επαρκή μέτρα 

ασφαλείας για την πρόληψη κινδύνων 

ενάντια ατόμων ή του περιβάλλοντος 

στους λιμένες που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για κάθε λιμένα καταρτίζεται και 

εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα 

παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, 

κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως με τους 

χρήστες του λιμένα ή τους εκπροσώπους 

αυτών. Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα 

πρέπει να διενεργούνται τόσο κατά τη 

διάρκεια της αρχικής κατάρτισης των 

προγραμμάτων όσο και μετά την έγκρισή 

τους, ιδιαίτερα όταν έχουν σημειωθεί 

σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τις 

προβλεπόμενες στα άρθρα 4, 6 και 7 

απαιτήσεις. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις 

σχετικά με την κατάρτιση των 

προγραμμάτων αυτών καθορίζονται στο 

παράρτημα 1. 

1. Για κάθε λιμένα καταρτίζεται και 

εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα 

παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, 

κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των χρηστών του 

λιμένα ή των εκπροσώπων αυτών και της 

κοινωνίας των πολιτών. Οι εν λόγω 

διαβουλεύσεις θα πρέπει να διενεργούνται 

τόσο κατά τη διάρκεια της αρχικής 

κατάρτισης των προγραμμάτων όσο και 

μετά την έγκρισή τους, ιδιαίτερα όταν 

έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές όσον 

αφορά τις προβλεπόμενες στα άρθρα 4, 6 

και 7 απαιτήσεις. Οι λεπτομερείς 

απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση των 

προγραμμάτων αυτών καθορίζονται στο 

παράρτημα 1. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Οι πολύ μικροί λιμένες, οι οποίοι 

χαρακτηρίζονται από χαμηλή ή σπάνια 

κυκλοφορία μόνο σκαφών αναψυχής, 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος άρθρου εάν οι οικείες λιμενικές 

εγκαταστάσεις υποδοχής εντάσσονται 

στο σύστημα διακίνησης αποβλήτων του 

οποίου η διαχείριση ασκείται από τον 

δήμο ή για λογαριασμό του και τα κράτη 

μέλη στα οποία βρίσκονται οι εν λόγω 

λιμένες εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 

σχετικά με το σύστημα διαχείρισης 

αποβλήτων τίθενται στη διάθεση των 

χρηστών των εν λόγω λιμένων.. 

 Τα κράτη μέλη στα οποία βρίσκονται οι 

εν λόγω λιμένες κοινοποιούν ηλεκτρονικά 

στους εν λόγω λιμένες το τμήμα του 

συστήματος ενημέρωσης, 

παρακολούθησης και εφαρμογής που 

αναφέρεται στο άρθρο 14. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Τμήμα 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παράδοση αποβλήτων από πλοία Απόρριψη και παράδοση αποβλήτων από 

πλοία 

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1) 

Αιτιολόγηση 

Το τμήμα θα πρέπει επίσης να εξετάζει τις απαγορεύσεις απόρριψης που ισχύουν σύμφωνα με 

τη σύμβαση MARPOL. 
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Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Παράδοση αποβλήτων από πλοία Απόρριψη και παράδοση αποβλήτων από 

πλοία 

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 7, παράγραφος 1) 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο θα πρέπει επίσης να εξετάζει τις απαγορεύσεις απόρριψης που ισχύουν σύμφωνα με 

τη σύμβαση MARPOL. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει 

σε λιμένα της Ένωσης παραδίδει, προτού 

αποπλεύσει από τον λιμένα, όλα τα 

απόβλητα που μεταφέρονται επί του 

πλοίου σε λιμενική εγκατάσταση 

παραλαβής σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανόνες απόρριψης που προβλέπονται στη 

σύμβαση MARPOL. 

1. Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει 

σε λιμένα της Ένωσης παραδίδει, προτού 

αποπλεύσει από τον λιμένα, όλα τα 

απόβλητα που μεταφέρονται επί του 

πλοίου σε λιμενική εγκατάσταση 

παραλαβής και αφού αποπλεύσει από το 

λιμάνι δεν απορρίπτει απόβλητα στη 

θάλασσα σύμφωνα με τους σχετικούς 

κανόνες παραλαβής και απόρριψης και 

τους κανόνες που προβλέπονται στη 

σύμβαση MARPOL. Η απαίτηση αυτή 

ισχύει επίσης για τα ιζήματα από τον 

καθαρισμό και την επισκευή των 

δεξαμενών έρματος, σύμφωνα με τη 

σύμβαση BWM. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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7. Εάν ο επόμενος λιμένας κατάπλου 

βρίσκεται εκτός της Ένωσης ή εάν τα 

κράτη μέλη έχουν σοβαρούς λόγους να 

πιστεύουν ότι δεν διατίθενται επαρκείς 

εγκαταστάσεις στον επόμενο λιμένα 

κατάπλου ή εάν ο εν λόγω λιμένας είναι 

άγνωστος, τα κράτη μέλη απαιτούν από το 

πλοίο να παραδώσει όλα τα απόβλητά του 

πριν από τον απόπλου. 

7. Εάν δεν είναι δυνατόν να 

καθορισθεί, βάσει των διαθέσιμων 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που διατίθενται 

ηλεκτρονικά στο σύστημα πληροφοριών, 

παρακολούθησης και επιβολής που 

αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσας 

οδηγίας ή στο GISIS, ότι διατίθενται 
επαρκείς εγκαταστάσεις στον επόμενο 

λιμένα κατάπλου ή εάν ο εν λόγω λιμένας 

είναι άγνωστος, τα κράτη μέλη απαιτούν 

από το πλοίο να παραδώσει όλα τα 

απόβλητά του πριν από τον απόπλου. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Ο πλοίαρχος μόνιμης ή πλωτής 

εξέδρας διασφαλίζει ότι τα απόβλητα 

παραδίδονται σε λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα σύμφωνα με τη σύμβαση 

MARPOL. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 7 α 

 Ο πλοίαρχος πλοίου που καταπλέει σε 

λιμένα της Ένωσης, πριν από την 

αναχώρηση από τον λιμένα, εφαρμόζει 

διαδικασίες πρόπλυσης για τις υψηλού 

ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες, 

συμπεριλαμβανομένης της παραφίνης, 

σύμφωνα με το παράρτημα II της 

σύμβασης MARPOL, και απορρίπτει 

τυχόν κατάλοιπα ή μίγματα υδάτων στον 

λιμένα εκφόρτωσης έως ότου η δεξαμενή 
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είναι κενή και οι σωλήνες εκκένωσης 

απαλλαγμένοι από υπολείμματα. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η PPR, τον Φεβρουάριο του 2018, ενέκρινε το σχέδιο τροποποιήσεων που 

απαιτούν την πρόπλυση των δεξαμενών με υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες, οι 

οποίες θα εξεταστούν προς έγκριση στο παράρτημα ΙΙ στην 73η σύνοδο της MEPC, η ΕΕ θα 

πρέπει να συμπεριλάβει τις εν λόγω απαιτήσεις στην αναθεωρημένη οδηγία PRF, εισάγοντάς τις 

έτσι στο δίκαιο της Ένωσης, προσθέτοντας την υποχρέωση να διασφαλίζεται ότι οι σωλήνες 

εκκένωσης είναι απαλλαγμένοι από υπολείμματα. Συγκεκριμένα, η παραφίνη ξεπλένεται στις 

θάλασσες και καταλήγει στις ευρωπαϊκές παραλίες, προκαλώντας προβλήματα, μεταξύ άλλων, 

στην άγρια πανίδα και χλωρίδα. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

κόστος της λειτουργίας λιμενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής για την 

παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων 

από πλοία, πλην των καταλοίπων φορτίου, 

καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα 

πλοία. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει τα 

στοιχεία που απαριθμούνται στο 

παράρτημα 4. 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 

κόστος της λειτουργίας λιμενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής για την 

παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων 

από πλοία, συμπεριλαμβανομένων των 

υπολειμμάτων φορτίου των 

επιφανειοδραστικών ουσιών υψηλού 

ιξώδους, αλλά εξαιρουμένων των άλλων 
καταλοίπων φορτίου, καλύπτεται με την 

είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το εν λόγω 

κόστος περιλαμβάνει τα στοιχεία που 

απαριθμούνται στο παράρτημα 4. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προκειμένου να παρασχεθεί 

μέγιστο κίνητρο για την παράδοση 

αποβλήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα 

V της σύμβασης MARPOL, 

συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων 

γ) προκειμένου να παρασχεθεί 

μέγιστο κίνητρο για την παράδοση 

αποβλήτων όπως ορίζεται στο παράρτημα 

V της σύμβασης MARPOL, 

συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων 
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που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη 

διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, το 

έμμεσο τέλος που επιβάλλεται καλύπτει το 

σύνολο του κόστους των λιμενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής για τα 

συγκεκριμένα απόβλητα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς 

πρόσθετη άμεση χρέωση· 

που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη 

διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, και 

των καταλοίπων φορτίου υψηλού ιξώδους 

εμμενουσών πλεουσών ουσιών, το έμμεσο 

τέλος που επιβάλλεται καλύπτει το σύνολο 

του κόστους των λιμενικών 

εγκαταστάσεων παραλαβής για τα 

συγκεκριμένα απόβλητα, προκειμένου να 

διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς 

πρόσθετη άμεση χρέωση· 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) προκειμένου οι δαπάνες συλλογής 

σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 

και συνεπακόλουθης επεξεργασίας των 

αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά να 

μη βαρύνουν τους χρήστες του λιμένα, τα 

κράτη μέλη αποφασίζουν να καλύπτουν 

τις εν λόγω δαπάνες εξ ολοκλήρου με τα 

έσοδα από εναλλακτικές πηγές 

χρηματοδότησης που αναφέρονται στο 

παράρτημα 4· 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα τέλη μειώνονται εάν βάσει του 

σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της 

λειτουργίας του πλοίου μπορεί να 

αποδειχθεί ότι το πλοίο παράγει μειωμένες 

ποσότητες αποβλήτων και διαχειρίζεται τα 

απόβλητά του με βιώσιμο και 

περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται να καθορίσει, με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 19, τα κριτήρια για να 

προσδιορίζεται ότι το πλοίο πληροί τις 

5. Τα τέλη μειώνονται εάν βάσει του 

σχεδιασμού, του εξοπλισμού, των 

πολιτικών προμήθειας και της λειτουργίας 

του πλοίου μπορεί να αποδειχθεί ότι το 

πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες 

κατηγορίας αποβλήτων στα οποία 

επιβάλλεται τέλος και διαχειρίζεται τα 

απόβλητά του με βιώσιμο και 

περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με 

το παράρτημα 4α για πλοία πλην των 

αλιευτικών σκαφών και σύμφωνα με το 
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απαιτήσεις που προβλέπονται στην 

παρούσα παράγραφο όσον αφορά τη 

διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου. 

παράρτημα 4β για τα αλιευτικά σκάφη.. Η 

Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 19 για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων 4α και 4β προκειμένου να 

εναρμονιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις. 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) η απαλλαγή δεν επιφέρει αρνητικό 

αντίκτυπο στη θαλάσσια ασφάλεια, την 

υγεία, τη διαβίωση στο πλοίο ή τις 

συνθήκες εργασίας ή στο θαλάσσιο 

περιβάλλον· 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις 

πλοίων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

διενεργούνται επιθεωρήσεις τουλάχιστον 

στο 20 % του συνολικού αριθμού 

μεμονωμένων σκαφών για καθεμία από τις 

κατηγορίες που απαριθμούνται κατωτέρω: 

1. Όσον αφορά τις επιθεωρήσεις 

πλοίων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2009/16/ΕΚ, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 

διενεργούνται επιθεωρήσεις τουλάχιστον 

στο 20 % του συνολικού αριθμού 

μεμονωμένων σκαφών ανά έτος για 

καθεμία από τις κατηγορίες που 

απαριθμούνται κατωτέρω: 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν 

διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις σε 

αλιευτικά σκάφη ολικής χωρητικότητας 
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κάτω των 100 τόνων, καθώς και για τα 

σκάφη αναψυχής ολικής χωρητικότητας 

κάτω των 100 τόνων, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις 

εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας, εξασφαλίζοντας ότι οι 

επιθεωρήσεις διενεργούνται σε 

τουλάχιστον το 20 % του συνολικού 

αριθμού των μεμονωμένων αλιευτικών 

σκαφών και σκαφών αναψυχής που 

καταπλέουν στο σχετικό κράτος μέλος 

ετησίως. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα αποτελέσματα των 

επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 καταχωρίζονται στο μέρος 

του συστήματος πληροφοριών, 

παρακολούθησης και επιβολής που 

αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας 

οδηγίας. 

2. Τα αποτελέσματα των 

επιθεωρήσεων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2 καταχωρίζονται στο 

μέρος του συστήματος πληροφοριών, 

παρακολούθησης και επιβολής που 

αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας 

οδηγίας. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη μέλη καθορίζουν 

διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις 

αλιευτικών σκαφών ολικής 

χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, 

καθώς και σκαφών αναψυχής ολικής 

χωρητικότητας κάτω των 100 τόνων, 

ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση 

προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  46 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) σε περίπτωση απώλειας 

αλιευτικών εργαλείων, τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 

48 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 

του Συμβουλίου1α· 

 ______________ 

 1αΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του 

Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, 

περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος 

ελέγχου της τήρησης των κανόνων της 

κοινής αλιευτικής πολιτικής, 

τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) 

αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) 

αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, 

(ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 

2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) 

αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, 

(ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 

1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και 

καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) 

αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και 

(ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 

22.12.2009, σ. 1). 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Για να εξασφαλιστούν 

ομοιόμορφες συνθήκες για την αναφορά 

της απώλειας αλιευτικών εργαλείων, 

ανατίθενται στην Επιτροπή εκτελεστικές 

αρμοδιότητες για τον καθορισμό της 

μορφής υποβολής εκθέσεων. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή, βάσει των εκθέσεων 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

στοιχείο δ α), δημοσιεύει, έως τις 31 

Δεκεμβρίου 2022 και στη συνέχεια ανά 

διετία, συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά 

με την απώλεια αλιευτικών εργαλείων. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η βάση 

δεδομένων των επιθεωρήσεων καθιστά 

εφικτή την ανάκτηση όλων των σχετικών 

δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 

για τον σκοπό της παρακολούθησης της 

εφαρμογής της οδηγίας. 

4. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η βάση 

δεδομένων των επιθεωρήσεων καθιστά 

εφικτή την ανάκτηση όλων των σχετικών 

δεδομένων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη 

για τον σκοπό της παρακολούθησης της 

εφαρμογής της οδηγίας. Η Επιτροπή 

επανεξετάζει τακτικά τη βάση δεδομένων 

για να παρακολουθεί την εφαρμογή της 

οδηγίας και να επισύρει την προσοχή σε 

τυχόν αμφιβολίες σχετικά με την 

ολοκληρωμένη εφαρμογή με στόχο τη 

θέση σε ισχύ διορθωτικών μέτρων. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργάνωση 

ανταλλαγών πείρας μεταξύ των εθνικών 

αρχών και των εμπειρογνωμόνων των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 

εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα, 

σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 

Η Επιτροπή μεριμνά για την οργάνωση 

ανταλλαγών πείρας μεταξύ των εθνικών 

αρχών και των εμπειρογνωμόνων των 

κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων 

εμπειρογνωμόνων από τον ιδιωτικό τομέα 

και την κοινωνία των πολιτών, σχετικά με 
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οδηγίας στους λιμένες της Ένωσης. την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στους 

λιμένες της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η ανταλλαγή εμπειριών δεν πρέπει να γίνεται μόνο μεταξύ των εθνικών αρχών και των 

εμπειρογνωμόνων του ιδιωτικού τομέα, αλλά να περιλαμβάνει και εμπειρογνώμονες από την 

κοινωνία των πολιτών. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη μέλη το αργότερο ... [12 μήνες 

μετά από την έγκριση της παρούσας 

οδηγίας] και στη συνέχεια ανά διετία 

υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή 

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές τους 

όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των 

αποβλήτων επί των πλοίων και στους 

λιμένες τους. Έξι μήνες μετά από κάθε 

προθεσμία υποβολής εκθέσεων, η 

Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 

τις εν λόγω βέλτιστες πρακτικές με στόχο 

την παροχή καθοδήγησης ώστε να 

σημειωθεί πρόοδος προς την επίτευξη 

των στόχων της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 α – παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο) 

Οδηγία 2005/35/ΕΚ 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 Άρθρο 20 α 

 Τροποποιήσεις στην οδηγία 2005/35/ΕΚ 

 Η οδηγία 2005/35/ΕΚ τροποποιείται ως 

εξής: 

 (1) Στο άρθρο 2, το σημείο 2 
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αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2. ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι 

ουσίες που ορίζονται στα παραρτήματα I 

(πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες 

που μεταφέρονται χύδην) της Marpol 

73/78, 

«2. ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι 

ουσίες που ορίζονται στα παραρτήματα I 

(πετρέλαιο), II (επιβλαβείς υγρές ουσίες 

που μεταφέρονται χύδην), IV (λύματα), V 

(απορρίμματα) και VI (υπολείμματα που 

σχετίζονται με την ατμοσφαιρική 

ρύπανση) της Marpol 73/78, στην 

επικαιροποιημένη έκδοση·» 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-

20091116)(Συνδέεται με τη νέα τροπολογία επί του άρθρο 20α (νέο) που προτείνει να 

τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.) 

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 2005/35/ΕΚ θεσπίζει κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση απορρίψεων 

ρυπογόνων ουσιών από πλοία. Επί του παρόντος, καλύπτει μόνο τα απόβλητα που 

περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην) της 

MARPOL. Πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και τις απορρίψεις των 

παραρτημάτων IV (λύματα), V (απορρίμματα) και VI (υπολείμματα που σχετίζονται με την 

ατμοσφαιρική ρύπανση). Τέτοιες απορρίψεις, εφόσον διαπράττονται με πρόθεση, από αμέλεια ή 

από σοβαρή αμέλεια, θα πρέπει επίσης να θεωρούνται ποινικό αδίκημα. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 α – παράγραφος 2 – σημείο 2 (νέο) 

Οδηγία 2005/35/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (2)  Το άρθρο 5 παράγραφος 1 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1.  Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε 

οιαδήποτε από τις περιοχές του άρθρου 3, 

παράγραφος 1, δεν θεωρείται παράβαση 

εφόσον πληροί τους όρους των 

κανονισμών 15, 34, 4.1 ή 4.3 του 

παραρτήματος I, ή των κανονισμών 13, 

3.1.1 ή 3.1.3 του παραρτήματος II της 

Marpol 73/78. 

«1.  Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε 

οιαδήποτε από τις περιοχές του άρθρου 3, 

παράγραφος 1, δεν θεωρείται παράβαση 

εφόσον πληροί τους όρους των 

κανονισμών 15, 34, 4.1 ή 4.3 του 

παραρτήματος I, ή των κανονισμών 13, 

3.1.1 ή 3.1.3 του παραρτήματος II,  της 

Marpol 73/78, στην επικαιροποιημένη 

έκδοση.» 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-
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20091116)(Συνδέεται με τη νέα τροπολογία επί του άρθρο 20α (νέο) που προτείνει να 

τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.) 

Αιτιολόγηση 

Υπό το πρίσμα της τροποποίησης του ορισμού των ρυπογόνων ουσιών, οι εξαιρέσεις πρέπει να 

τροποποιηθούν αναλόγως. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτές στη σύμβαση 

MARPOL. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20α – παράγραφος 1 – σημείο 3 (νέο) 

Οδηγία 2005/35/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 
Ισχύον κείμενο Τροπολογία 

 (3)  Στο άρθρο 5, η παράγραφος 2 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

2.  Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών 

στις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, 

στοιχεία γ), δ) και ε) δεν θεωρείται 

παράβαση του πλοιοκτήτη, του πλοιάρχου 

ή του πληρώματος, εφόσον πληροί τους 

όρους του κανονισμού 4.2 του 

παραρτήματος I ή του κανονισμού 3.1.2 

του παραρτήματος II της Marpol 73/78.· 

«2.  Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών 

στις περιοχές του άρθρου 3, παράγραφος 1, 

στοιχεία γ), δ) και ε) δεν θεωρείται 

παράβαση του πλοιοκτήτη, του πλοιάρχου 

ή του πληρώματος, εφόσον πληροί τους 

όρους του κανονισμού 4.2 του 

παραρτήματος I, του κανονισμού 3.1.2 του 

παραρτήματος II, των κανονισμών 3 και 

11 του παραρτήματος IV, των 

κανονισμών 4, 5, 6 ή 7 του παραρτήματος 

V, του κανονισμού 3 του παραρτήματος 

VI της Marpol 73/78, στην 

επικαιροποιημένη έκδοση.» 

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02005L0035-

20091116)(Συνδέεται με την τροπολογία επί του άρθρου 20α (νέο) που προτείνει να 

τροποποιηθεί ο ορισμός των ρυπογόνων ουσιών στην οδηγία για τη ρύπανση από τα πλοία.) 

Αιτιολόγηση 

Υπό το πρίσμα της τροποποίησης του ορισμού των ρυπογόνων ουσιών, οι εξαιρέσεις πρέπει να 

τροποποιηθούν αναλόγως. Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτές στη σύμβαση 

MARPOL. Για ρυπαντικές ουσίες που εμπίπτουν στα παρατήματα IV, V ή VI, δεν υπάρχει λόγος 

να εφαρμοστεί διαφορετική εξαίρεση για τα στενά, την αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την 

ανοικτή θάλασσα. 
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Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα 4 – υπότιτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατηγορίες δαπανών της λειτουργίας και 

της διοίκησης του συνταξιοδοτικού 

ταμείου 

Κατηγορίες δαπανών και καθαρά έσοδα 

που αφορούν τη λειτουργία και διοίκηση 
του συνταξιοδοτικού ταμείου 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει επίσης να αναγράφονται τα καθαρά έσοδα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, μεταξύ 

άλλων, για την κάλυψη του κόστους των αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα 4 – στήλη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Καθαρά έσοδα 

 Καθαρά έσοδα από συστήματα 

διαχείρισης αποβλήτων και 

εθνική/περιφερειακή χρηματοδότηση, 

συμπεριλαμβανομένων των εσόδων που 

αναφέρονται κατωτέρω. 

 - Καθαρά οικονομικά οφέλη που 

παρέχονται από συστήματα διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού· 

 - Άλλα καθαρά έσοδα από τη 

διαχείριση αποβλήτων όπως συστήματα 

ανακύκλωσης· 

 - Χρηματοδότηση εκ μέρους του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 

Αλιείας· 

 - Άλλη χρηματοδότηση ή 

επιδοτήσεις που διατίθενται στους 

λιμένες για τη διαχείριση αποβλήτων και 

την αλιεία. 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει επίσης να αναγράφονται τα καθαρά έσοδα. Αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 

κάλυψη των δαπανών για παθητικά αλιευθέντα απόβλητα. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα 4α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4α 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΕΚΤΟΣ 

ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ 

ΤΕΛΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8, 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 

 Για να τύχει μειώσεως των τελών κάθε 

πλοίο εκτός των αλιευτικών σκαφών, 

πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις : 

 α) έγκριση σχεδίου διαχείρισης 

μείωσης των απορριμμάτων με μέτρα και 

διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της 

παραλαβής επί του σκάφους υλικού που 

θα μπορούσε να καταστεί απόβλητο· 

 β) θέσπιση μέτρων και διαδικασιών 

για τη μείωση των απορριμμάτων που 

δημιουργούνται κατά την προμήθεια 

τροφοδοσίας και παροχών, μεταξύ των 

οποίων: 

 - χρησιμοποίηση προμηθειών που 

παραδίδονται χύδην και σε 

ανακυκλωμένες συσκευασίες ή 

επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και 

εμπορευματοκιβώτια· 

 - αποφυγή της χρήσης κυπέλλων, 

σκευών, πιάτων, πετσετών, χαλιών και 

άλλων ειδών ευκολίας μιας χρήσης, όπου 

είναι δυνατόν· 

 - αποφυγή προμηθειών που 

κατασκευάζονται ή συσκευάζονται σε 

πλαστικά, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί 
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ειδικά για επαναχρησιμοποίηση· 

 γ) θέσπιση μέτρων και διαδικασιών 

για τη μείωση των απορριμμάτων που 

δημιουργούνται κατά την επιλογή των 

υλικών αποθήκευσης και τη διασφάλιση 

ή προστασία του φορτίου από τις 

καιρικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων: 

 - χρήση μόνιμων 

επαναχρησιμοποιήσιμων επενδύσεων για 

την προστασία του φορτίου αντί για 

πλαστικά φύλλα μιας χρήσης ή 

ανακυκλώσιμων υλικών· 

 - χρησιμοποίηση συστημάτων 

αποθήκευσης και μεθόδων που 

επαναχρησιμοποιούν τα απορρίμματα, τα 

υλικά συγκράτησης, την επένδυση και τα 

υλικά συσκευασίας· 

 δ) εφαρμογή διαχωρισμού και 

συλλογής στην πηγή, 

συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 

σαφώς επισημασμένων δοχείων 

απορριμμάτων στο πλοίο για την 

παραλαβή και διαχωρισμό των 

απορριμμάτων κατά την παραγωγή τους· 

 ε) παροχή εκπαίδευσης σε 

πληρώματα και θέσπιση επιχειρησιακών 

διαδικασιών για τον περιορισμό της 

τυχαίας ή σκόπιμης απόρριψης 

αποβλήτων· 

 στ) εφαρμογή πειθαρχικών 

διαδικασιών και επιβολή κυρώσεων για 

παραπτώματα των εργαζομένων που 

έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη 

αποβλήτων στη θάλασσα. 

Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις για τη μείωση των τελών θα πρέπει να καθοριστούν σε παράρτημα. Αυτές οι 

απαιτήσεις βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της MARPOL. Οι εισηγητές πρόσθεσαν τις 

διατάξεις σχετικά με την εκπαίδευση του πληρώματος και τις πειθαρχικές διαδικασίες. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 
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Παράρτημα 4 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4β 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΕΚΤΟΣ 

ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΓΙΑ ΝΑ 

ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ 

ΤΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ, 8 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 

 Για την επιλεξιμότητα όσον αφορά τη 

μείωση των τελών, πρέπει να πληρούνται 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 1. Για όλα τα αλιευτικά σκάφη: 

 - προμήθεια αλιευτικών εργαλείων 

και εξαρτημάτων σχεδιασμένων για την 

προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και 

της ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου 

ζωής· 

 - κατάρτιση για την πρόληψη και 

την ανάκτηση ζημιών· 

 - παράδοση παθητικά αλιευθέντων 

αποβλήτων που συλλέγονται σε δίχτυα 

κατά τη διάρκεια συνήθων αλιευτικών 

δραστηριοτήτων στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής· 

 2. Συμπληρωματικά προς το σημείο 

1, για αλιευτικά σκάφη άνω των 12 

μέτρων: 

 α) έγκριση σχεδίου διαχείρισης 

μείωσης των απορριμμάτων με μέτρα και 

διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της 

παραλαβής επί του σκάφους υλικού που 

θα μπορούσε να καταστεί απόβλητο· 

 β) θέσπιση μέτρων και διαδικασιών 

για τη μείωση των απορριμμάτων που 

δημιουργούνται κατά την προμήθεια 

τροφοδοσίας και παροχών, μεταξύ των 

οποίων: 

 - χρησιμοποίηση προμηθειών που 

παραδίδονται χύδην και σε 

ανακυκλωμένες συσκευασίες ή 

επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες και 

εμπορευματοκιβώτια· 
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 - αποφυγή της χρήσης κυπέλλων, 

σκευών, πιάτων, πετσετών, χαλιών και 

άλλων ειδών ευκολίας μιας χρήσης, όπου 

είναι δυνατόν· 

 - αποφυγή προμηθειών που 

κατασκευάζονται ή συσκευάζονται σε 

πλαστικά, εκτός εάν έχουν σχεδιαστεί 

ειδικά για επαναχρησιμοποίηση· 

 γ) θέσπιση μέτρων και διαδικασιών 

για τη μείωση των απορριμμάτων που 

δημιουργούνται κατά την επιλογή των 

υλικών αποθήκευσης και τη διασφάλιση 

ή προστασία του φορτίου από τις 

καιρικές συνθήκες, μεταξύ των οποίων: 

 - χρήση μόνιμων 

επαναχρησιμοποιήσιμων επενδύσεων για 

την προστασία του φορτίου αντί για 

πλαστικά φύλλα μιας χρήσης ή 

ανακυκλώσιμων υλικών· 

 - χρησιμοποίηση συστημάτων 

αποθήκευσης και μεθόδων που 

επαναχρησιμοποιούν τα απορρίμματα, τα 

υλικά συγκράτησης, την επένδυση και τα 

υλικά συσκευασίας· 

 δ) εφαρμογή διαχωρισμού και 

συλλογής στην πηγή, 

συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης 

σαφώς επισημασμένων δοχείων 

απορριμμάτων στο πλοίο για την 

παραλαβή και διαχωρισμό των 

απορριμμάτων κατά την παραγωγή τους· 

 ε) παροχή εκπαίδευσης σε 

πληρώματα και θέσπιση επιχειρησιακών 

διαδικασιών για τον περιορισμό της 

τυχαίας ή σκόπιμης απόρριψης 

αποβλήτων· 

 στ) εφαρμογή πειθαρχικών 

διαδικασιών και επιβολή κυρώσεων για 

παραπτώματα των εργαζομένων που 

έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη 

αποβλήτων στη θάλασσα. 

 3. Συμπληρωματικά προς το σημείο 

1, για αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 

12 μέτρων που αλιεύουν αποκλειστικά 

εντός των χωρικών υδάτων τους ή δεν 
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παραμένουν ποτέ για χρονικό διάστημα 

άνω των 24 ωρών στη θάλασσα: 

 - διάθεση εξοπλισμού επί του 

σκάφους για την ανάκτηση 

απωλεσθέντων εργαλείων. 

Αιτιολόγηση 

Τα κριτήρια για τη μείωση των τελών για τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να καθοριστούν σε 

παράρτημα. Ορισμένες απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα αλιευτικά σκάφη, ορισμένες 

επιπλέον εκτός από τα μεσαία / μεγάλα ή μικρά. Για να είναι επιλέξιμα για τη μείωση των 

τελών, όλα τα αλιευτικά σκάφη θα πρέπει να προμηθεύονται επαναχρησιμοποιήσιμα και 

ανακυκλώσιμα δίχτυα. Τα μεσαία/μεγάλα αλιευτικά σκάφη πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα 

μείωσης των απορριμμάτων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της MARPOL. Τα μικρά 

αλιευτικά σκάφη πρέπει να έχουν κίνητρο να διαθέτουν εξοπλισμό επί του σκάφους για να 

ανακτούν τα χαμένα εργαλεία. 
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