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17.5.79

'Αριθ . N 121 / 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 954/79 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Μαΐου 1979

περί έπικυρώσεως από τά Κράτη μέλη της συμβάσεως των Ηνωμένων 'Εθνών « περί τοΰ
Κωδικός Συμπεριφοράς των Conférences Τακτικών Γραμμών η της προσχωρήσεως τών
Κρατών μελών στή σύμβαση »

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος καί ιδίως τό άρθρο 84 παράγραφος 2 ,

τό σχέδιο κανονισμού πού υπεβλήθη άπό τήν 'Επι
τροπή,
τή γνώμη της Συνελεύσεως^),

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο
πής(2),

Κώδικα αυτό ή νά προσχωρήσουν σέ αυτόν υπό τήν
έπιφύλαξη όρισμένων διευθετήσεων πού προβλέπο
νται άπό τόν παρόντα κανονισμό·

ότι άναγνωρίζεται ό σταθεροποιητικός ρόλος τών
conférences στήν έξασφάλιση υπηρεσιών πού νά παρέ
χουν έμπιστοσύνη στούς φορτωτές, άλλά καί ότι είναι
άναγκαιο νά άποφευχθοΰν άπό πλευράς τών confé
rences, ένδεχόμενες παραβάσεις τών κανόνων
άνταγωνισμοΰ της συνθήκης· δτι ή 'Επιτροπή θά
παρουσιάσει κατά συνέπεια στό Συμβούλιο μία πρό
ταση γιά ενα κανονισμό περί εφαρμογής τών κανόνων
αυτών στίς θαλάσσιες μεταφορές,

Εκτιμώντας :

δτι ή συνθήκη σχετικά μέ ιόν Κώδικα Συμπεριφοράς

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τών Conférences Τακτικών Γραμμών εχει καταρτισθεί
από μία διάσκεψη πού συνεκλήθη υπό τήν αιγίδα τής

"Λρϋρο 1

Διασκέψεως τών Ηνωμένων 'Εθνών γιά τό Εμπόριο
καί τήν 'Ανάπτυξη καί είναι άνοικτή γιά έπικύρωση ή

1 . Κατά τήν επικύρωση τής συμβάσεως τών Ηνωμέ

προσχώρηση ·

νων 'Εθνών περί τοΰ Κώδικος Συμπεριφοράς τών

δτι τά θέματα πού ρυθμίζονται άπό τόν Κώδικα

Conférences Τακτικών Γραμμών ή κατά τήν προσχώ
ρηση σέ αυτήν, τά Κράτη μέλη θά πληροφορούν τό

Συμπεριφοράς είναι σημαντικά όχι μόνο γιά τά Κράτη
μέλη άλλά καί γιά τήν Κοινότητα , ιδίως άπό άπόψεως
ναυτιλιακών καί έμπορικών συναλλαγών, καί προέχει
συνεπώς νά υιοθετηθεί μία κοινή θέση ως πρός τόν

Γενικό Γραμματέα τών Ηνωμένων 'Εθνών έγγράφως
οτι αυτή ή έπικύρωση ή προσχώρηση ελαβε χώρα
σύμφωνα μέ τόν παρόντα κανονισμό.

Κώδικα αυτό·

δτι αυτή ή κοινή θέση πρέπει νά σέβεται τίς άρχές καί
τούς άντικειμενικούς σκοπούς τής συνθήκης καί νά
άποτελεί άξιόλογη συνεισφορά πρός άνταπόκριση
στίς προσδοκίες τών άναπτυσσομένων χωρών στό
πεδίο τών θαλασσίων μεταφορών , έπιδιώκοντας ταυ
τόχρονα τόν άντικειμενικό σκοπό τής διατηρήσεως σέ
ισχύ στόν τομέα αυτό, τών έμπορικών άρχών πού
εφαρμόζονται άπό τίς ναυτιλιακές έταιρίες τακτικών
γραμμών τών χωρών του 'Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας καί 'Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ) καί στά πλαί
σια τών ναυτιλιακών συναλλαγών μεταξύ τών χωρών
αυτών ·

2 . Τό όργανο έπικυρώσεως ή προσχωρήσεως θά συ
νοδεύεται άπό τίς επιφυλάξεις πού ορίζονται στό
παράρτημα I.
"A ρ προ 2

1 . Στήν περίπτωση μιας υπάρχουσας conférence , κά

θε όμάδα ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών
τής ιδίας έθνικότητος πού είναι μέλη της, θά καθορί
ζει μέ εμπορικές διαπραγματεύσεις μέ μία άλλη ναυτι
λιακή εταιρία τακτικών γραμμών τής έθνικότητος
αυτής άν ή τελευταία εΐναι Ικανή νά μετέχει σάν
εθνική ναυτιλιακή έταιρία τακτικών γραμμών στήν εν
λόγω conférence .

δτι γιά τήν έξασφάλιση τής τηρήσεως αυτών τών
άρχών καί άντικειμενικών σκοπών, εφ' όσον ό Κώδι
κας Συμπεριφοράς δέν προβλέπει διατάξεις πού νά
επιτρέπουν τήν προσχώρηση αυτής ταύτης τής Κοινό
τητος, προέχει τά Κράτη μέλη νά επικυρώσουν τόν
(') ΕΕ άριθ . A 131 τής 5.6.1978 , σ . 34
(2) ΕΕ άριθ. A. 269 τής 13.11.1978 , σ . 46

Στήν περίπτωση δημιουργίας μιας νέας conférence , οι
ναυτιλιακές έταιρίες τακτικών γραμμών τής ιδίας
έθνικότητος καθορίζουν μέ έμπορική διαπραγμάτευ
ση ποιά άπό αυτές θά είναι ικανή νά μετέχει σάν
εθνική ναυτιλιακή έταιρία τακτικών γραμμών στή
μελλοντική conférence .
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2 . Στην περίπτωση όπου οί διαπραγματεύσεις πού
άναφέρονται στήν παράγραφο 1 , δεν καταλήγουν σέ
συμφωνία, κάθε Κράτος μέλος δύναται, κατόπιν αιτή
σεως μιας έκ τών ένδιαφερομένων έταιριών τακτικών
γραμμών καί άφοΰ εχει άκούσει τό σύνολο τών έταιρι
ών αυτών, νά λαμβάνει τά άπαραίτητα μέτρα γιά τήν
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ται κατόπιν συμφωνίας των μερών, νά υποβάλλεται σε

διαιτησία . Στην περίπτωση αύτη ή άπόφαση τοΰ
διαιτητού δεσμεύει τά μέρη .
4 . Τά μερίδια πού κατανέμονται σύμφωνα μέ τίς

ρύθμιση της διαφοράς.

παραγράφους 1 , 2 καί 3 αναθεωρούνται τακτικά κατά
διαστήματα πού καθορίζονται έκ τών προτέρων, λαμ

3 . Κάθε Κράτος μέλος εξασφαλίζει ώστε όλες οί

παράγραφο 2 καί ιδίως άπό άπόψεως παροχής καταλ

ναυτιλιακές έταιρίες τακτικών γραμμών πού έκμεταλ
λεύονται πλοία καί οί όποιες είναι έγκατεστημένες στό
εδαφός του σύμφωνα μέ τήν συνθήκη περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, νά έχουν
τήν ίδια μεταχείριση μέ τίς έταιρίες τακτικών γραμμών
πού έχουν τό κεντρικό γραφείο τής διαχειρίσεώς τους
στό εδαφός του καί τών οποίων ό πραγματικός ελεγ
χος άσκεΐται έπί τοΰ τελευταίου .
*Αρνρο 3

1 . "Οπου μια conférence τακτικών γραμμών έκμεταλ
λεύεται μία κοινοπραξία ή συμφωνία προσορμίσεων,
άπόπλων καί/ή κατανομής φορτίων υπό όποιαδήπο
τε μορφή, σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 τοΰ Κώδικος
Συμπεριφοράς, ό όγκος τοΰ φορτίου τόν όποιο δικαι
ούται βάσει τοΰ Κώδικος ή ομάδα έθνικών ναυτιλια
κών έταιριών τακτικών γραμμών κάθε Κράτους μέ
λους πού συμμετέχει στή μεταφορά αύτή , ή οί ναυτιλι
ακές έταιρίες τακτικών γραμμών τών Κρατών μελών
πού συμμετέχουν στή μεταφορά αύτή σάν ναυτιλιακές
έταιρίες τακτικών γραμμών τρίτων χωρών, θά ανακα
τανέμεται, έκτός άν άποφασισθεΐ διαφορετικά άπό
δλες τίς έταιρίες τακτικών γραμμών οί όποιες είναι
μέλη τής Conférence καί συμμετέχουν στούς παρόντες
κανόνες άνακατανομής. Αύτή ή άνακατανομή τών
μεριδίων φορτίου πραγματοποιείται βάσει ομόφωνης
άποφάσεως άπό τίς ναυτιλιακές έταιρίες τακτικών

γραμμών οί όποιες είναι μέλη τής conférence καί
συμμετέχουν στήν άνακατανομή αύτή μέ σκοπό δλες
αυτές οί έταιρίες τακτικών γραμμών νά μεταφέρουν
ενα δίκαιο μερίδιο τών μεταφορών τής conférence .

2 . Τό μερίδιο πού τελικά χορηγείται σέ κάθε συμμετέ
χοντα όρίζεται διά τής εφαρμογής έμπορικών άρχών,
λαμβάνοντας ύπόψη ειδικώτερα :
α) χόν όγκο τοΰ φορτίου πού μεταφέρεται άπό τήν

conférence καί παράγεται άπό τά Κράτη μέλη τών

όποιων οί μεταφορές έξασφαλίζονται άπό αύτή·
β) τήν παρελθούσα έπίδοση τών ναυτιλιακών εταιρι

ών τακτικών γραμμών στίς μεταφορές πού καλύ
πτονται άπό τήν κοινοπραξία·

γ) τόν δγκο τοΰ φορτίου πού μεταφέρεται άπό τήν
conférence καί διακινείται μέσω τών λιμένων τών

βάνοντας υπόψη τά κριτήρια πού παρατίθενται στήν
λήλων καί έπαρκών υπηρεσιών στούς φορτωτές .
"Αρνρο 4

1 . Στις μεταφορές μιας conférence , μεταξύ ένός Κρά
τους μέλους τής Κοινότητος καί ένός Κράτους πού
είναι συμβαλλόμενο μέρος στόν Κώδικα Συμπεριφο
ράς καί πού δέν είναι χώρα τοΰ ΟΟΣΑ , μία ναυτιλια
κή εταιρία τακτικών γραμμών μιας άλλης χώρας τοΰ
ΟΟΣΑ πού έπιθυμεΐ νά μετάσχει στήν άνακατανομή
πού προβλέπεται στό άρθρο 3 τοΰ παρόντος κανονι
σμοΰ δύναται νά τό πράξει υπό τήν προϋπόθεση
άμοιβαιότητος πού καθορίζεται σέ κυβερνητικό ή
έφοπλιστικό έπίπεδο .

2 . Μέ τήν έπιφύλαξη τής παραγράφου 3 τοΰ παρό
ντος άρθρου , τό άρθρο 2 τοΰ Κώδικος Συμπεριφοράς
δέν έφαρμόζεται στίς μεταφορές τής conférence μετα
ξύ τών Κρατών μελών καί βάσει όμοιβαιότητος, μετα
ξύ αυτών τών Κρατών καί τών άλλων χωρών τοΰ

ΟΟΣΑ πού είναι μέρη τοΰ Κώδικος .
3 . Ή παράγραφος 2 τοΰ παρόντος άρθρου δέν θίγει
τίς δυνατότητες συμμετοχής σάν ναυτιλιακές έταιρίες
τακτικών γραμμών τρίτης χώρας στίς μεταφορές αυτές
σύμφωνα μέ τίς άρχές πού τίθενται στό άρθρο 2 τοΰ
Κώδικος Συμπεριφοράς , τών ναυτιλιακών εταιριών
τακτικών γραμμών μιας άναπτυσσομένης χώρας πού

είναι άναγνωρισμένες σάν έθνικές ναυτιλιακές έταιρί
ες τακτικών γραμμών σύμφωνα μέ τούς δρους τοΰ
Κώδικος καί οί όποιες είναι:
α) ήδη μέλη μιας conférence πού έξυπηρετεΐ τίς μετα
φορές αυτές, ή
β) δεκτές σέ μία τέτοια conférence σύμφωνα μέ τό
άρθρο 1 παράγραφος 3 τοΰ Κώδικος .

4 . Τό άρθρο 3 καί τό άρθρο 14 παράγραφος 9 τοΰ
Κώδικος Συμπεριφοράς δέν εφαρμόζονται στίς μετα
φορές τής conférence μεταξύ τών Κρατών μελών καί,
βάσει άμοιβαιότητος, μεταξύ τών Κρατών αυτών καί
τών άλλων χωρών τοΰ ΟΟΣΑ πού είναι μέρη τοΰ
Κώδικος .

θέμα υποβάλλεται, κατόπιν αιτήσεως ένός τών μερών,
σέ συμβιβασμό σύμφωνα μέτήν διαδικασία πού παρα

5 . Στίς μεταφορές τής conférence μεταξύ τών Κρατών
μελών καθώς καί μεταξύ τών Κρατών αυτών καί τών
άλλων χωρών τοΰ ΟΟΣΑ πού είναι μέρη τοΰ Κώδικος
Συμπεριφοράς, οί φορτωτές καί οί πλοιοκτήτες τών
Κρατών μελών δέν έπιμένουν στήν εφαρμογή τών
διαδικασιών τοΰ διακανονισμού διαφορών πού προ
βλέπονται στό κεφάλαιο VI τοΰ Κώδικος γιά τίς
αμοιβαίες σχέσεις τους ή , βάσει άμοιβαιότητος, έναντι
τών φορτωτών καί τών πλοιοκτητών τών άλλων χω

τίθεται στό παράρτημα II. Κάθε διαφορά πού δέν

ρών τοΰ ΟΟΣΑ, άν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ τους

ρυθμίζεται μέ τήν διαδικασία τοΰ συμβιβασμού δύνα

άλλες διαδικασίες διακανονισμού τών διαφορών . Ίδί

Κρατών μελών·
δ) τίς άνάγκες τών φορτωτών τών όποιων τά φορτία

μεταφέρονται άπό τήν conférence .
3 . "Αν δέν έπιτευχθεΐ συμφωνία γιά τήν άνακατανομή

τών φορτίων πού άναφέρεται στήν παράγραφο I, τό
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ως επωφελούνται πλήρως των δυνατοτήτων που παρε
χει τό άρθρο 25 παράγραφοι 1 καί 2 τοΰ Κώδικος γιά
τή ρύθμιση των διαφορών σύμφωνα με διαδικασίες
άλλες άπό εκείνες πού προβλέπονται στό κεφάλαιο VI

παροντος κανονισμού οί έθνικές ναυτιλιακές εταιρίες
τακτικών γραμμών τοΰ Κράτους αύτοΰ συμβουλεύο
νται δλες τίς άλλες έταιρίες τακτικών γραμμών της

τοΰ Κώδικος .

σουν ή άρνηθοΰν τή συγκατάθεση τους.

Κοινότητος πού είναι μέλη της conférence πρίν δώ

νΑρ·σρο 5

"Αρνρο 6

Γιά τή λήψη άποφάσεων, σχετικά με θέματα οριζόμε
να στή συμφωνία της conférence πού άφοροΰν τίς
μεταφορές ένός Κράτους μέλους καί άποφάσεων άλ
λων άπό εκείνες πού άναφέρονται στό άρθρο 3 τοΰ

Τά Κράτη μέλη εκδίδουν στόν κατάλληλο χρόνο, καί
κατόπιν διαβουλεύσεως μέ τήν Επιτροπή , τίς άνα
γκαΐες νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές δια
τάξεις γιά τήν έφαρμογή τοΰ παρόντος κανονισμού .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ
κάθε Κράτος μέλος .

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 15 Μαΐου 1979 .

Γιά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
R. BOULIN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΠΙΦΥΛΆΞΕΙΣ

Τά Κράτη μέλη , κατά την έπικύρωση της συμβάσεως ή τήν προσχώρηση σέ αυτή, διατυπώνουν τις
τρεις έπιφυλάξεις καί τήν έρμηνευτική επιφύλαξη πού καθορίζονται κατωτέρω :

1 . Γιά τήν έφαρμογή τοΰ Κώδικος Συμπεριφοράς , ό όρος « έθνική ναυτιλιακή έταιρία τακτικών
γραμμών», στήν περίπτωση ένός Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος,
δύναται νά περιλαμβάνει κάθε ναυτιλιακή έταιρία τακτικών γραμμών πού έκμεταλλεύεται πλοία
καί πού είναι έγκατεστημένη στό έδαφος αύτοΰ τοΰ Κράτους μέλους σύμφωνα με τήν συνθήκη
περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος .
2 . α) Μέ τήν επιφύλαξη τοΰ κειμένου ύπό β) τό άρθρο 2 τοΰ Κώδικος Συμπεριφοράς δεν
εφαρμόζεται στίς μεταφορές της conférence μεταξύ τών Κρατών μελών τής Κοινότητος καί,
βάσει άμοιβαιότητος, μεταξύ τών Κρατών αύτών καί τών άλλων χωρών τοΰ ΟΟΣΑ πού είναι
μέρη τοΰ Κώδικος .

β) Τό κείμενο ύπό α) δέν θίγει τίς δυνατότητες συμμετοχής σάν ναυτιλιακής εταιρίας τακτικών
γραμμών τρίτης χώρας στίς μεταφορές αυτές, σύμφωνα μέ τίς άρχές πού τίθενται στό άρθρο 2
τοΰ Κώδικος, τών ναυτιλιακών έταιριών τακτικών γραμμών μιας άναπτυσσόμενης χώρας πού
άναγνωρίζονται σάν εθνικές ναυτιλιακές έταιρίες τακτικών γραμμών κατά τούς όρους τοΰ
Κώδικος καί πού είναι:
ι) ήδη μέλη μιας conférence πού έξυπηρετεΐ αυτές τίς μεταφορές, ή
ιι) δεκτές σέ μιά τέτοια conférence σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 παράγραφος 3 τοΰ Κώδικος .

3 . Τά αρθρα 3 καί 14 παράγραφος 9 τοΰ Κώδικος Συμπεριφοράς δέν εφαρμόζονται στίς μεταφορές
τής conférence μεταξύ τών Κρατών μελών τής Κοινότητος καί, βάσει άμοιβαιότητος , μεταξύ τών

Κρατών αύτών καί τών άλλων χωρών τοΰ ΟΟΣΑ πού είναι μέρη τοΰ Κώδικος.
4 . Στίς μεταφορές όπου τό άρθρο 3 τοΰ Κώδικος Συμπεριφοράς έφαρμόζεται, ή τελευταία φράση
τοΰ άρθρου αύτοΰ , έρμηνεύεται ύπό τήν έννοια δτι:
α) οί δύο όμάδες έθνικών ναυτιλιακών εταιριών τακτικών γραμμών συντονίζουν τίς θέσεις τους

πρίν ψηφίσουν γιά τά θέματα πού άφοροΰν τίς μεταφορές μεταξύ τών δύο χωρών τους·
β) ή φράση αυτή έφαρμόζεται μόνο στά θέματα πού ή συμφωνία τής conférence άναγνωρίζει ώς

άπαιτούμενη τή συγκατάθεση τών δύο ένδιαφερομένων όμάδων τών έθνικών ναυτιλιακών
εταιριών τακτικών γραμμών καί όχι σέ δλα τά θέματα πού καλύπτονται άπό τήν συμφωνία τής
conférence .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τά διαφωνούντα μέρη θά διορίζουν εναν ή περισσότερους συμβιβαστές .

"Αν άποτύχουν νά συμφωνήσουν στό θέμα αυτό, καθένα άπό τά διαφωνούντα μέρη διορίζει ëva

συμβιβαστή καί οί συμβιβαστές πού διορίζονται κατ' αυτόν τόν τρόπο έκλέγουν άπό κοινοΰ εναν
άλλο ό όποιος θά ένεργεΐ ώς πρόεδρος . "Αν τό ëva άπό τά μέρη δέν διορίσει συμβιβαστή ή αν οί

συμβιβαστές πού έχουν διορισθεί άπό τά μέρη δέν δυνηθοΰν νά συμφωνήσουν γιά τήν εκλογή
προέδρου , τότε ό Πρόεδρος τοΰ Διεθνοΰς 'Εμπορικού 'Επιμελητηρίου προβαίνει, κατόπιν αιτήσεως
ένός τών μερών, στούς άναγκαίους διορισμούς .
Οί συμβιβαστές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τή ρύθμιση τής διαφοράς . Αυτοί θά
αποφασίζουν γιά τήν άκολουθητέα διαδικασία. Ή άμοιβή τους θά πληρώνεται άπό τά διαφωνοΰντα
μέρη .
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