L 255/152

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

30.9.2005

Ο∆ΗΓΙΑ 2005/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005
σχετικά µε τις εναρµονισµένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ) στις εσωτερικές
πλωτές οδούς της Κοινότητας
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Η ανάπτυξη των ΥΠΕΝ θα πρέπει να βασίζεται σε στόχους
για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, όπως η ασφάλεια, η απόδοση
και η συµβατότητα µε το περιβάλλον, οι οποίοι επιτυγχάνονται µε λειτουργίες όπως η διαχείριση των µεταφορών και
της κυκλοφορίας, η προστασία του περιβάλλοντος και των
υποδοµών και η επιβολή ειδικών κανόνων.

(7)

Οι απαιτήσεις για τις ΥΠΕΝ θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον τις υπηρεσίες πληροφοριών που θα παρέχουν τα κράτη
µέλη.

(8)

Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να περιλαµβάνει συστήµατα όπως οι ηλεκτρονικοί ναυτικοί χάρτες,
η ηλεκτρονική αναφορά πλοίων, συµπεριλαµβανοµένου
ενιαίου ευρωπαϊκού συστήµατος αριθµών αναγνώρισης των
πλοίων, οι ανακοινώσεις προς τους πλοιάρχους και ο εντοπισµός και η παρακολούθηση πλοίων. Η τεχνική συµβατότητα
του εξοπλισµού που είναι αναγκαίος για τη χρήση των
ΥΠΕΝ θα πρέπει να διασφαλίζεται από επιτροπή.

(9)

Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παροτρύνουν τους χρήστες να
συµµορφώνονται προς τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις
όσον αφορά τον εξοπλισµό, λαµβάνοντας υπόψη τη µικρής
και µεσαίας κλίµακας διάρθρωση των εταιρειών του τοµέα
της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

(10)

Η εισαγωγή των ΥΠΕΝ θα έχει ως συνέπεια την επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων. Η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες,
όπως αυτοί καθορίζονται µεταξύ άλλων στην οδηγία
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 24 Οκτωβρίου 1995, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδοµένων αυτών (3) και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
12 Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της
ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (4). Η εισαγωγή των ΥΠΕΝ δεν θα πρέπει να οδηγήσει
σε ανεξέλεγκτη επεξεργασία οικονοµικά ευαίσθητων
δεδοµένων των παραγόντων της αγοράς.

(11)

Για τους σκοπούς των ΥΠΕΝ για τις οποίες απαιτείται
ακριβής εντοπισµός θέσης, θα πρέπει να προτείνεται η χρήση
τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισµού θέσης. Οι εν λόγω
τεχνολογίες θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να είναι διαλειτουργικές µε άλλα συναφή συστήµατα και να ενσωµατώνονται σε αυτά, σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες στον τοµέα
αυτόν αποφάσεις.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 71,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εγκατάσταση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
στις εσωτερικές πλωτές οδούς βοηθά σηµαντικά τη βελτίωση
της ασφάλειας και της απόδοσης των εσωτερικών πλωτών
µεταφορών.

(2)

Σε ορισµένα κράτη µέλη οι εθνικές εφαρµογές υπηρεσιών
πληροφοριών έχουν ήδη εγκατασταθεί σε διάφορες πλωτές
οδούς. Για να εξασφαλισθεί το εναρµονισµένο, διαλειτουργικό και ανοικτό σύστηµα ραδιοναυσιπλοΐας και πληροφοριών στο δίκτυο εσωτερικών πλωτών οδών της
Κοινότητας, θα πρέπει να εισαχθούν κοινές απαιτήσεις και
τεχνικές προδιαγραφές.

(3)

Για λόγους ασφαλείας και χάριν εναρµόνισης σε ολόκληρη
την Ευρώπη, το περιεχόµενο των εν λόγω κοινών απαιτήσεων
και τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να στηρίζεται στις
εργασίες που έχουν διεξαχθεί στον τοµέα αυτό από αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς, όπως η Ένωση ∆ιεθνούς
Ναυσιπλοΐας (PIANC), η κεντρική επιτροπή ναυσιπλοΐας
στον Ρήνο (CCNR) και η Οικονοµική Επιτροπή των
Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE).

(4)

Οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ)
θα πρέπει να στηρίζονται σε διαλειτουργικά συστήµατα που
θα πρέπει να βασίζονται σε ανοικτά και δηµόσια πρότυπα
στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι προµηθευτές και
χρήστες συστηµάτων κατά τρόπο που δεν συνεπάγεται
διακρίσεις.

(5)

Στις εθνικές εσωτερικές πλωτές οδούς που δεν συνδέονται
µε το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους µέλους δεν χρειάζεται
να είναι υποχρεωτικές οι εν λόγω απαιτήσεις και τεχνικές
προδιαγραφές. Συνιστάται όµως να εφαρµόζονται οι ΥΠΕΝ,
όπως ορίζονται στην παρούσα οδηγία, στις πλωτές αυτές
οδούς και να καταστούν τα υπάρχοντα συστήµατα διαλειτουργικά µε τις υπηρεσίες αυτές.

(1) ΕΕ C 157 της 28.6.2005, σ. 56.
(2) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23 Φεβρουαρίου 2005 (δεν
έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του
Συµβουλίου της 27 Ιουνίου 2005.

(3) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(4) ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
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∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η
δηµιουργία εναρµονισµένων ΥΠΕΝ στην Κοινότητα, δεν
µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και
µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για
την επίτευξη των στόχων αυτών όρια.

(13)

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28 Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(14)

Σύµφωνα µε το σηµείο 34 της διοργανικής συµφωνίας για
τη βελτίωση της νοµοθεσίας (2), τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, για δική τους χρήση και προς το
συµφέρον της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι
οποίοι, κατά το µέτρο του δυνατού, θα καταδεικνύουν την
αντιστοιχία µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των µέτρων
µεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και να τους δηµοσιοποιήσουν,
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Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία διέπει την εφαρµογή και τη λειτουργία
των ΥΠΕΝ σε όλες τις εσωτερικές πλωτές οδούς των κρατών µελών
της κλάσης IV και άνω που συνδέονται, µέσω πλωτής οδού της
κλάσης ΙV και άνω, µε πλωτή οδό της κλάσης ΙV και άνω άλλου
κράτους µέλους, όπου περιλαµβάνονται οι λιµένες στις πλωτές
οδούς που µνηµονεύονται στην απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου
2001, που τροποποιεί την απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ, όσον
αφορά τους θαλάσσιους λιµένες, τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών,
καθώς και το σχέδιο αριθ. 8 του παραρτήµατος III (3). Για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύει η κατάταξη των ευρωπαϊκών
εσωτερικών πλωτών οδών που καθορίζεται µε το ψήφισµα αριθ. 30
της UΝΕCΕ, της 12 Νοεµβρίου 1992.
2. Τα κράτη µέλη δύνανται να εφαρµόζουν την παρούσα οδηγία
στις εσωτερικές πλωτές οδούς και στους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας που δεν µνηµονεύονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι ορισµοί:

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1.
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο ανάπτυξης και χρήσης
εναρµονισµένων υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας
(ΥΠΕΝ) στην Κοινότητα προκειµένου να υποστηριχθούν οι εσωτερικές πλωτές µεταφορές µε σκοπό να βελτιωθεί η ασφάλεια, η
απόδοση και η περιβαλλοντική συµβατότητα και να διευκολυνθεί η
σύνδεση µε άλλους τρόπους µεταφοράς.
2.
Η παρούσα οδηγία παρέχει το πλαίσιο για τη θέσπιση και
περαιτέρω ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και όρων
για να εξασφαλισθούν εναρµονισµένες, διαλειτουργικές και ανοικτές
ΥΠΕΝ στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας. Η εν λόγω
θέσπιση και περαιτέρω ανάπτυξη τεχνικών απαιτήσεων, προδιαγραφών και όρων πραγµατοποιείται από την Επιτροπή µε την
υποστήριξη της επιτροπής του άρθρου 11. Στο πλαίσιο αυτό, η
Επιτροπή λαµβάνει επαρκώς υπόψη τα µέτρα που θεσπίζουν
συναφείς διεθνείς οργανισµοί, όπως η PIANC, η CCNR και η
UNECE. Εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπηρεσιών αυτών µε τις
υπηρεσίες διαχείρισης άλλων τρόπων κυκλοφορίας, ιδίως µε τη
διαχείριση και τις υπηρεσίες πληροφοριών της θαλάσσιας κυκλοφορίας.
(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

α) «υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ)»: οι
εναρµονισµένες υπηρεσίες πληροφοριών µε σκοπό την υποστήριξη της διαχείρισης της κυκλοφορίας και των µεταφορών στην
εσωτερική ναυσιπλοΐα, καθώς και, όπου είναι εφικτό από
τεχνικής απόψεως, η διασύνδεση µε άλλους τρόπους µεταφοράς. Οι ΥΠΕΝ δεν άπτονται των εσωτερικών εµπορικών
δραστηριοτήτων µεταξύ µιας ή περισσοτέρων εµπλεκόµενων
εταιρειών, είναι όµως ανοικτές για διασύνδεσή τους µε εµπορικές δραστηριότητες. Οι ΥΠΕΝ περιλαµβάνουν υπηρεσίες,
όπως οι πληροφορίες πλωτών οδών, οι πληροφορίες κυκλοφορίας, η διαχείριση της κυκλοφορίας, η υποστήριξη περιορισµού των καταστροφών, οι πληροφορίες διαχείρισης των
µεταφορών, οι στατιστικές και οι τελωνειακές υπηρεσίες και οι
φόροι πλωτών οδών και τα λιµενικά τέλη·
β) «πληροφορίες υδατορρευµάτων»: οι γεωγραφικές, υδρολογικές
και διοικητικές πληροφορίες που αφορούν την πλωτή οδό
(υδατόρρευµα). Οι πληροφορίες υδατορρευµάτων παρέχονται
προς µία κατεύθυνση: από την ξηρά προς το πλοίο ή προς το
γραφείο·
γ) «τακτικές πληροφορίες κυκλοφορίας»: οι πληροφορίες που
αφορούν την άµεση λήψη αποφάσεων πλοήγησης στην
υπάρχουσα κατάσταση κυκλοφορίας και τον στενό γεωγραφικό
περίγυρο·
δ) «στρατηγικές πληροφορίες κυκλοφορίας»: οι πληροφορίες που
αφορούν τη λήψη µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
αποφάσεων από τους χρήστες των ΥΠΕΝ·
ε) «εφαρµογή ΥΠΕΝ»: η παροχή υπηρεσιών πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας µε ειδικά συστήµατα·
στ) «κέντρο ΥΠΕΝ»: το σηµείο διαχείρισης των υπηρεσιών από
χειριστές·
(3) ΕΕ L 185 της 6.7.2001, σ. 1.

L 255/154

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

ζ) «χρήστες ΥΠΕΝ»: το σύνολο των διαφόρων οµάδων χρηστών
όπως κυβερνήτες πλοίων, χειριστές ΥΠΕΝ, χειριστές κλεισιάδων
ή/και γεφυρών, αρχές πλωτών οδών, χειριστές λιµένων και
τερµατικών σταθµών, χειριστές των υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης των κέντρων, διαχειριστές στόλου, αποστολείς
φορτίων και ναυλοµεσίτες·
η) «διαλειτουργικότητα»: οι υπηρεσίες, τα περιεχόµενα δεδοµένων,
οι µορφότυποι και οι συχνότητες ανταλλαγής δεδοµένων έχουν
εναρµονισθεί κατά τρόπο ώστε οι χρήστες των ΥΠΕΝ να έχουν
πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες και πληροφορίες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.

Άρθρο 4

Συγκρότηση των ΥΠΕΝ

1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να θέσουν
σε εφαρµογή τις ΥΠΕΝ στις εσωτερικές πλωτές οδούς που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2.

2.
Τα κράτη µέλη αναπτύσσουν τις ΥΠΕΝ κατά τρόπον ώστε η
εφαρµογή ΥΠΕΝ να είναι αποτελεσµατική, επεκτάσιµη και διαλειτουργική, προκειµένου να εξασφαλίζεται αλληλεπίδραση µε άλλες
εφαρµογές ΥΠΕΝ και, εφόσον είναι δυνατόν, µε συστήµατα άλλων
τρόπων µεταφοράς. Εξασφαλίζονται επίσης οι διεπαφές µε
συστήµατα διαχείρισης µεταφορών και εµπορικές δραστηριότητες.
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τους πλοιάρχους παρέχονται τουλάχιστον σε προσβάσιµο ηλεκτρονικό µορφότυπο.
Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου εκπληρώνονται
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα παραρτήµατα
I και II.
4. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δηµιουργούν κέντρα
ΥΠΕΝ ανάλογα µε τις περιφερειακές ανάγκες.
5. Στις περιπτώσεις χρησιµοποίησης συστηµάτων αυτόµατης
αναγνώρισης (ΣΑΑ) εφαρµόζεται η περιφερειακή ρύθµιση για τις
ραδιοτηλεφωνικές υπηρεσίες στην εσωτερική ναυσιπλοΐα που
συνήφθη στη Βασιλεία στις 6 Απριλίου 2000 στο πλαίσιο του
κανονισµού ραδιοεπικοινωνιών της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).
6. Τα κράτη µέλη, σε συνεργασία, εφόσον ενδείκνυται, µε την
Κοινότητα, ενθαρρύνουν τους κυβερνήτες των πλοίων, τους διαχειριστές, τους ναυτιλιακούς πράκτορες ή τους ιδιοκτήτες πλοίων που
πλέουν στις πλωτές τους οδούς, τους αποστολείς ή τους ιδιοκτήτες
εµπορευµάτων που µεταφέρονται µε τα πλοία αυτά, να αξιοποιήσουν πλήρως τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της
παρούσας οδηγίας.
7. Η Επιτροπή λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την εξακρίβωση
της διαλειτουργικότητας, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των
ΥΠΕΝ.

Άρθρο 5
3.

Για τη συγκρότηση των ΥΠΕΝ, τα κράτη µέλη:

α) παρέχουν στους χρήστες ΥΠΕΝ όλα τα σχετικά δεδοµένα που
αφορούν τη ναυσιπλοΐα και τον προγραµµατισµό του ταξιδιού
στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Τα δεδοµένα αυτά παρέχονται
τουλάχιστον σε προσβάσιµο ηλεκτρονικό µορφότυπο·
β) εξασφαλίζουν ότι για όλες τις εσωτερικές τους πλωτές οδούς
της κλάσης Vα και άνω σύµφωνα µε την κατάταξη των ευρωπαϊκών εσωτερικών πλωτών οδών, πέραν των δεδοµένων του
στοιχείου α), διατίθενται στους χρήστες των ΥΠΕΝ ηλεκτρονικοί
ναυτικοί χάρτες κατάλληλοι για τη ναυσιπλοΐα·
γ) επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές, εφόσον απαιτείται η αναφορά
πλοίων από εθνικούς ή διεθνείς κανονισµούς, να παραλαµβάνουν
από τα πλοία ηλεκτρονικές αναφορές για τα απαιτούµενα
δεδοµένα. Στις διασυνοριακές µεταφορές, οι πληροφορίες αυτές
διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές του όµορου κράτους. Η
διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών ολοκληρώνεται πριν από
την άφιξη του πλοίου στα σύνορα·
δ) εξασφαλίζουν ότι οι ανακοινώσεις προς τους πλοιάρχους, καθώς
και τα δελτία για τη στάθµη των υδάτων (ή το µέγιστο επιτρεπόµενο βύθισµα) και τον παγετό στα εσωτερικά τους υδατορρεύµατα, παρέχονται υπό µορφή τυποποιηµένων και κωδικοποιηµένων µηνυµάτων που µπορούν να τηλεφορτωθούν. Το
τυποποιηµένο µήνυµα περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες
που χρειάζονται για ασφαλή ναυσιπλοΐα. Οι ανακοινώσεις προς

Τεχνικές κατευθύνσεις και προδιαγραφές
1. Η Επιτροπή, για να υποστηρίξει τις ΥΠΕΝ και για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητά τους, όπως απαιτείται από το
άρθρο 4 παράγραφος 2 καταρτίζει σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου τεχνικές κατευθύνσεις και προδιαγραφές για
το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την επιχειρησιακή χρήση των
υπηρεσιών (κατευθύνσεις ΥΠΕΝ) και τεχνικές προδιαγραφές ιδίως
στα ακόλουθα πεδία:
α) ηλεκτρονικό σύστηµα απεικόνισης χαρτών και πληροφοριών
στην εσωτερική ναυσιπλοΐα (Inland ECDIS)·
β) ηλεκτρονική υποβολή αναφορών των πλοίων·
γ) ανακοινώσεις προς τους πλοιάρχους·
δ) συστήµατα εντοπισµού και παρακολούθησης των πλοίων·
ε) συµβατότητα του εξοπλισµού που είναι αναγκαίος για τη χρήση
των ΥΠΕΝ.
Οι εν λόγω κατευθύνσεις και προδιαγραφές βασίζονται στις τεχνικές
αρχές που ορίζονται στο παράρτηµα II και λαµβάνουν υπόψη τις
εργασίες που έχουν διεξαχθεί στον εν λόγω τοµέα από συναφείς
διεθνείς οργανισµούς.
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2.
Οι τεχνικές κατευθύνσεις και προδιαγραφές της παραγράφου
1 καταρτίζονται και, εφόσον είναι αναγκαίο, τροποποιούνται από
την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 3. Η κατάρτιση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
ακόλουθο χρονοδιάγραµµα:

2. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν και διατηρούν µέτρα ασφαλείας
για την προστασία των µηνυµάτων και αρχείων ΥΠΕΝ από κάθε
ζηµιογόνο ενέργεια ή κατάχρηση, καθώς και από αντικανονική
πρόσβαση, παραποίηση ή απώλεια.

α) οι κατευθύνσεις ΥΠΕΝ το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου 2006·

3. Εφαρµόζεται η οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17 Νοεµβρίου 2003, για την
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα (1).

β) οι τεχνικές προδιαγραφές για το Inland ECDIS, την ηλεκτρονική
υποβολή αναφορών των πλοίων και τις ανακοινώσεις προς τους
πλοιάρχους έως τις 20 Οκτωβρίου 2006·
γ) οι τεχνικές προδιαγραφές για τα συστήµατα εντοπισµού και
παρακολούθησης των πλοίων έως τις 20 ∆εκεµβρίου 2006.

Άρθρο 10

3.
Οι κατευθύνσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές ΥΠΕΝ δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

∆ιαδικασία τροποποίησης

Άρθρο 6
∆ορυφορικός εντοπισµός θέσης

Τα παραρτήµατα I και II µπορούν να τροποποιούνται µε βάση την
πείρα που αποκτάται από την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και
να προσαρµόζονται στην τεχνική πρόοδο σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 11 παράγραφος 3.

Για τους σκοπούς των ΥΠΕΝ, για τις οποίες απαιτείται ακριβής
εντοπισµός θέσης, προτείνεται η χρήση των τεχνολογιών δορυφορικού εντοπισµού θέσης.

Άρθρο 11
∆ιαδικασία επιτροπής

Άρθρο 7
Έγκριση τύπου εξοπλισµού ΥΠΕΝ
1.
Εφόσον χρειάζεται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και
εφόσον απαιτείται από τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, ο εξοπλισµός και οι εφαρµογές λογισµικού των τερµατικών και των
δικτύων των ΥΠΕΝ λαµβάνουν έγκριση τύπου µε βάση τις εν λόγω
τεχνικές προδιαγραφές προτού τεθούν σε εφαρµογή στις εσωτερικές
πλωτές οδούς.
2.
Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τους εθνικούς
φορείς που είναι αρµόδιοι για την έγκριση τύπου. Η Επιτροπή
γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στα λοιπά κράτη µέλη.
3.
Όλα τα κράτη µέλη αναγνωρίζουν τις εγκρίσεις τύπου που
εκδίδουν οι εθνικοί φορείς των λοιπών κρατών µελών οι οποίοι
µνηµονεύονται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί
βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συµβουλίου,
της 16 ∆εκεµβρίου 1991, για την αµοιβαία αναγνώριση των
εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη µεταφοράς
εµπορευµάτων και προσώπων µε εσωτερική ναυσιπλοΐα (2).
2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8.
3. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8.
4. Η προθεσµία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίµηνη.
5.

Η Επιτροπή συµβουλεύεται τακτικά εκπροσώπους του τοµέα.

Αρµόδιες αρχές
Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για τις εφαρµογές ΥΠΕΝ και για τη διεθνή ανταλλαγή δεδοµένων. Οι εν λόγω
αρχές κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
Άρθρο 9
Κανόνες για την προστασία της ιδιωτική ζωής, την ασφάλεια
και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των ΥΠΕΝ πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες προστασίας
των ατοµικών ελευθεριών και θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των οδηγιών 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ.

Άρθρο 12
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1. Τα κράτη µέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 θέτουν σε ισχύ τις
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία έως τις 20
Οκτωβρίου 2007. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
(1) ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.
(2) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

L 255/156

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι διατάξεις που θεσπίζουν σχετικά
να περιέχουν ή να συνοδεύονται κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους
από παραποµπή στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της παραποµπής
αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να συµµορφωθούν προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4 το αργότερο εντός 30
µηνών από την έναρξη ισχύος των σχετικών τεχνικών κατευθύνσεων
και προδιαγραφών του άρθρου 5. Οι τεχνικές κατευθύνσεις και
προδιαγραφές τίθενται σε ισχύ την εποµένη της δηµοσίευσής τους
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.
Εφόσον ζητηθεί από κράτος µέλος, η Επιτροπή µπορεί να
παρατείνει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 παράγραφος 2, την προθεσµία που προβλέπει η παράγραφος 2 για την
εφαρµογή µιας ή περισσοτέρων απαιτήσεων του άρθρου 4, στις
εσωτερικές πλωτές οδούς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 2, οι οποίες όµως έχουν χαµηλή κυκλοφορία, ή στις εσωτερικές πλωτές οδούς για τις οποίες το κόστος της εφαρµογής των
µέτρων αυτών θα ήταν δυσανάλογο προς τα πλεονεκτήµατα. Η
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µε απλή απόφαση της Επιτροπής· η παράταση είναι ανανεώσιµη. Η αιτιολόγηση που υποβάλλεται µαζί µε το αίτηµα από το κράτος µέλος αναφέρεται στην
κυκλοφορία και τις οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στη
δεδοµένη πλωτή οδό. Έως ότου ληφθεί η απόφαση της Επιτροπής,
το κράτος µέλος που έχει ζητήσει παράταση µπορεί να συνεχίσει τις
δραστηριότητές του σαν να είχε ήδη χορηγηθεί η παράταση.
4.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
κύριων διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.

30.9.2005

5. Εφόσον χρειάζεται, τα κράτη µέλη αλληλοβοηθούνται στην
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.
6. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εγκαθίδρυση των ΥΠΕΝ στην
Κοινότητα και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έως τις 20 Οκτωβρίου 2008.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 14
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
άρθρου 2.

Στρασβούργο, 7 Σεπτεµβρίου 2005.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

C. CLARKE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Όπως αναφέρει το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α), παρέχονται ιδίως τα ακόλουθα δεδοµένα:
— ο υδάτινος άξονας και το µήκος του σε χιλιόµετρα,
— οι περιορισµοί για τα πλοία και τους συνδυασµούς πλοίων από άποψη µήκους, πλάτους, ικανότητας ρυµούλκησης και
βυθίσµατος,
— οι ώρες λειτουργίας των περιοριστικών δοµών, και ιδίως των κλεισιάδων και των γεφυρών,
— η χωροθέτηση λιµένων και των σηµείων µεταφόρτωσης,
— τα δεδοµένα αναφοράς για τους µετρητές στάθµης των υδάτων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΝ
1. Κατευθύνσεις για τις ΥΠΕΝ

Στις κατευθύνσεις για τις ΥΠΕΝ που µνηµονεύονται στο άρθρο 5 τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) αναφορά των τεχνικών απαιτήσεων για τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και την επιχειρησιακή χρήση υπηρεσιών και συναφών
συστηµάτων·
β) η αρχιτεκτονική και η οργάνωση των ΥΠΕΝ, και
γ) οι συστάσεις προς τα πλοία για τη συµµετοχή τους στις ΥΠΕΝ, για µεµονωµένες υπηρεσίες και για τη βαθµιαία ανάπτυξη
των ΥΠΕΝ.

2. Inland ECDIS
Στις τεχνικές προδιαγραφές που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 για το σύστηµα ηλεκτρονικής απεικόνισης χαρτών και
πληροφοριών (Inland ECDIS) τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) συµβατότητα µε το θαλάσσιο ECDIS για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε περιοχές
µεικτής κυκλοφορίας των εκβολών ποταµών, καθώς και για να διευκολυνθεί η θαλάσσια και η εσωτερική κυκλοφορία·
β) ο καθορισµός των ελάχιστων απαιτήσεων για τον εξοπλισµό του Inland ECDIS, καθώς και του ελάχιστου περιεχοµένου των
ηλεκτρονικών ναυτικών χαρτών για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, και ιδίως:
— το ανώτατο επίπεδο αξιοπιστίας και διάθεσης του εξοπλισµού του Inland ECDIS που χρησιµοποιείται,
— η ανθεκτικότητα του εξοπλισµού του Inland ECDIS για να αντέχει στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε
ένα πλοίο χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα και η αξιοπιστία του εξοπλισµού,
— η ένδειξη των γεωγραφικών χαρακτηριστικών κάθε είδους στους ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες (π.χ. όρια της πλωτής
οδού, παρόχθιες κατασκευές, σηµαντήρες) που είναι απαραίτητα για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας,
— η παρακολούθηση του ηλεκτρονικού χάρτη µε την υπέρθεση εικόνας ραντάρ όταν ο χάρτης χρησιµοποιείται για τη
διακυβέρνηση του πλοίου·
γ) η ενσωµάτωση πληροφοριών σχετικά µε το βάθος της πλωτής οδού στον ηλεκτρονικό ναυτικό χάρτη και απεικόνιση της
προκαθορισµένης ή πραγµατικής στάθµης των υδάτων·
δ) η ενσωµάτωση πρόσθετων πληροφοριών (π.χ. άλλων φορέων πέραν των αρµοδίων αρχών) στον ηλεκτρονικό ναυτικό χάρτη
και στην απεικόνιση του Inland ECDIS χωρίς να επηρεάζονται οι πληροφορίες που χρειάζονται για την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας·
ε) η δυνατότητα πρόσβασης όλων των χρηστών ΥΠΕΝ στους ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες·
στ) η δυνατότητα διάθεσης των δεδοµένων για τους ηλεκτρονικούς ναυτικούς χάρτες σε όλους τους κατασκευαστές εφαρµογών
έναντι, εφόσον ενδείκνυται, ευλόγου και αναλόγου προς το κόστος τέλους.

3. Ηλεκτρονική υποβολή αναφορών των πλοίων
Στις τεχνικές προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή αναφορών των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας που καταρτίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 5 τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) διευκόλυνση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, µεταξύ όσων µετέχουν
στις εσωτερικές πλωτές και θαλάσσιες µεταφορές και στις πολυτροπικές µεταφορές, εφόσον ενέχεται η εσωτερική ναυσιπλοΐα·
β) χρήση τυποποιηµένων µηνυµάτων κοινοποίησης µεταφοράς από το πλοίο προς την αρµόδια αρχή, από την αρµόδια αρχή
προς το πλοίο και από αρµόδια αρχή προς αρµόδια αρχή έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συµβατότητα µε τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα·
γ) χρήση διεθνώς αποδεκτών πινάκων κωδικών και κατατάξεων, συµπληρωµένων ενδεχοµένως για τις πρόσθετες ανάγκες της
εσωτερικής ναυσιπλοΐας·
δ) χρήση του αποκλειστικού ευρωπαϊκού αριθµού αναγνώρισης του σκάφους.
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4. Ανακοινώσεις προς τους πλοιάρχους

Στις τεχνικές προδιαγραφές για τις ανακοινώσεις προς τους κυβερνήτες που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5, ιδίως όσον
αφορά τις πληροφορίες πλωτής οδού, τις πληροφορίες κυκλοφορίας και διαχείρισης, καθώς και όσον αφορά τον προγραµµατισµό των ταξιδιών, τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) τυποποιηµένη δοµή δεδοµένων στην οποία χρησιµοποιούνται προκαθορισµένες ενότητες κειµένου, κωδικοποιηµένων σε
µεγάλο βαθµό για να επιτρέπεται η αυτόµατη µετάφραση του πιο ουσιαστικού περιεχοµένου σε άλλες γλώσσες και για να
διευκολύνεται η ενσωµάτωση των ανακοινώσεων προς τους κυβερνήτες στα συστήµατα προγραµµατισµού των ταξιδιών·
β) συµβατότητα τυποποιηµένης δοµής δεδοµένων µε τη δοµή δεδοµένων του Inland ECDIS για να διευκολύνεται η ενσωµάτωση
των ανακοινώσεων προς τους κυβερνήτες στο Inland ECDIS.
5. Συστήµατα εντοπισµού και παρακολούθησης των πλοίων
Στις τεχνικές προδιαγραφές για τα συστήµατα εντοπισµού και παρακολούθησης των πλοίων που καταρτίζονται σύµφωνα µε το
άρθρο 5 τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) καθορισµός των απαιτήσεων για τα συστήµατα και τα τυποποιηµένα µηνύµατα, καθώς και των διαδικασιών, έτσι ώστε να
παρέχονται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο·
β) διαφοροποίηση µεταξύ συστηµάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τακτικών πληροφοριών κυκλοφορίας και
συστηµάτων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις στρατηγικών πληροφοριών κυκλοφορίας, σε ό, τι αφορά την ακρίβεια εντοπισµού θέσης και τον απαιτούµενο ρυθµό ενηµέρωσης·
γ) περιγραφή των σχετικών τεχνικών συστηµάτων εντοπισµού και παρακολούθησης των πλοίων όπως το Inland AIS·
δ) συµβατότητα των µορφοτύπων δεδοµένων µε το θαλάσσιο σύστηµα AIS.
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