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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3050/95 το Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για την
προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα
προϊόντα που προορίζονται για την κατασκευή, τη συντήρηση και την επισκευή
αεροσκαφών
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Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν
θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3050/95 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1995

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για
ορισμένα προϊόντα που προορίζονται για την κατασκευή, τη συντήρηση και την επισκευή
αεροσκαφών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 28,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι η παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στον
παρόντα κανονισμό είναι σήμερα ανεπαρκής ή ανύπαρκτη
στην Κοινότητα και ότι, ως εκ τούτου, οι παραγωγοί δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των βιομηχανιών
καταναλωτών στην Κοινότηταότι είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας η ολοσχερής
αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολο
γίου για τα προϊόντα αυτά·

ότι εναπόκειται στην Κοινότητα να αποφασίσει για την
αναστολή των εν λόγω αυτόνομων δασμών

Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου για τα
προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα, αναστέλ
λονται ολοσχερώς, υπό τον όρο ότι πρόκειται για προϊόντα
που προορίζονται για την κατασκευή , συντήρηση και επι
σκευή αεροσκαφών , το βάρος των οποίων, χωρίς φορτίο,
υπερβαίνει τα 2 000 kg. O έλεγχος προορισμού πραγματο
ποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 291 έως 304 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 2ας Ιουλίου 1993 της Επι
τροπής που καθορίζει ορισμένες διατάξεις εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου που
καθιέρωσε των κοινό τελωνειακό κώδικα (').
Άρθρο 2

Οι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού
διατάξεις, ιδίως τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές,
εφόσον χρειάζονται λόγω τροποποίησης της Συνδυασμένης
Ονοματολογίας ή των κωδικών Tarie, θεσπίζονται από την
Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 3.
Άρθρο 3

ότι οι σχετικοί κανονισμοί που προβλέπουν προσωρινή
αναστολή των αυτόνομων δασμών για τα αεροσκάφη δεν
έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά κατά τα τελευταία χρόνιαότι, από το γεγονός αυτό και για ορθολογικότερη εφαρμο
γή των συγκεκριμένων μέτρων, κρίνεται σκόπιμο να μην
περιοριστεί η ισχύς του εν λόγω κανονισμού , δεδομένου ότι
μια προσαρμογή του πεδίου του θα ήταν δυνατόν να
πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση ανάγκης, με κανονισμό
του Συμβουλίου ότι οι τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας και
των κωδικών Tarie δεν επιφέρουν ουσιώδη τροποποίησηότι, χάριν απλοποίησης, πρέπει να προβλεφθεί ότι η Επι
τροπή αφού λάβει τη γνώμη της Επιτροπής του Τελωνεια
κού Κώδικα, μπορεί να επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιή
σεις και τεχνικές προσαρμογές στον παρόντα κανονισμό,

1 . Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή τελωνειακού κώδι
κα, η οποία συστήθηκε βάσει του άρθρου 247 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (2).

2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. H επιτροπή γνωμοδοτεί
επί του σχεδίου εντός προθεσμίας που μπορεί να καθορίσει
o πρόεδρος αναλόγως του επείγοντος του θέματος. H
(') ΕΕ αριθ . L 253 της 11 . 10. 1993 , σ. 1 . Κανονισμός όπως

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1762/
95 ( ΕΕ αριθ. L 171 της 21 . 7. 1995, σ. 8).
(2) ΕΕ αριθ . L 302 της 19. 10. 1992, σ. 1 . Κανονισμός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του
1994 .
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γνώμη εκδίδεται με την πλειοψηφία την προβλεπομένη στο
άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έγκριση
αποφάσεων τις οποίες καλείται να αναλάβει το Συμβούλιο
κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την -ψηφοφορία
στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών
μελών σταθμίζονται όπως καθορίζει το προαναφερόμενο
άρθρο. O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

Το Συμβούλιο, αποφαινομενο με ειδική πλειοψηφία, μπορεί
να λάβει απόφαση διαφορετική εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο.

H Επιτροπή θεσπίζει μέτρα τα οποία είναι άμεσου εφαρμο
γής. Εντούτοις, σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, κοινοποιούνται αμέ
σως από την Επιτροπή προς το Συμβούλιο. Στην περίπτω
ση αυτή, η Επιτροπή αναστέλλει επί τρίμηνο από την
ημερομηνία της κοινοποίησης της εφαρμογή των μέτρων
που αποφάσισε.

Άρθρο 4

3. H επιτροπή εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμο
γή του παρόντος κανονισμού , το οποίο υποβάλλεται από
τον πρόεδρο της είτε με πρωτοβουλία του ιδίου , είτε
κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους.

O παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημο
σίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1996.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1995 .
Για το Συμβούλιο

Ο Προεόροζ
L. ΑΤΙΕΝΖΑ SERNA
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Κωδικός

HS 5

Κωδικός

π

ΣΟ

3813
ex 3813 00 00

3819

Περιγραφή εμπορευμάτων
Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες:
Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές της κλάσης 8424

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που
δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυ
κτών:

ex 3819 00 00

— Με βάση τους πυριτικούς ή φωσφορικούς εστέρες

ex 3901 30 00
ex 3901 90 00

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:
— Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου, για την πλήρωση κυψελωμάτων
— Άλλα, για την πλήρωση κυψελωμάτων

ex 3902 30 00

— Συμπολυμερή του προπυλενίου , για την πλήρωση κυψελωμάτων

ex 3902 90 00

— Άλλα, για την πλήρωση κυψελωμάτων

3901

3902

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:

3904

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές:
— Πολυχλωριούχο βινύλιο, μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες, σε μορφή κόκκων
— Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο, μη πλαστικοποιημένο, σε μορφή κόκκων

ex 3904 10 00
ex 3904 21 00
ex 3904 22 00
ex 3904 40 00
ex 3904 50 00
ex 3904 69 00
ex 3904 90 00

—
—
—
—

ex 3905 19 00
ex 3905 29 00

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου , σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του
βινυλίου, σε αρχικές μορφές:
— Άλλα πολυμερή του οξικού βινυλίου, για την πλήρωση κυψελωμάτων
— Άλλα, για την πλήρωση κυψελωμάτων

3905

— Άλλο πολυχλωριούχο βινύλιο, πλαστικοποιημένο, σε μορφή κόκκων

Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου , για την πλήρωση κυψελωμάτων
Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου , για την πλήρωση κυψελωμάτων
Άλλα πολυμερή φθοριούχα, για τήν πλήρωση κυψελωμάτων
Άλλα, για την πλήρωση κυψελωμάτων

ex 3905 91 00
ex 3905 99 00

3911
ex 3911 10 00

ex 3911 90 90

Ρητίνες πετρελαίου , ρητίνες κουμαροϊνδενίου , πολυτερπένια, πολυθειούχα, πολυσουλφόνες και άλλα
προϊόντα που μνημονεύονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού , που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές:
— Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου , ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπέ
νια, για την πλήρωση κυψελωμάτων
— Άλλα, για την πλήρωση κυψελωμάτων
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3916 20 10

3916 20 90
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Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm
(μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην
επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:
— Από πολυμερή του αιθυλενίου
— Από πολυμερή του πολυβινυλοχλωριδίου
— Από άλλα πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου
— Από πολυμερή του προπυλενίου
— Από άλλα προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:
Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι:
Από πολυμερή του αιθυλενίου:
— χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω
και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

391721 99

— Άλλοι

391722 10

Από πολυμερή του προπυλενίου:
— χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω
και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

3917 22 99

— Άλλοι

Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου:
391723 10

— χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω
και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

391723 99

— Άλλοι

Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης:
391729 15

— χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω
και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

3917 29 99

— Άλλοι

Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι:

3918

3917 31 90

— Άλλοι

3917 32 31
3917 32 35

— Από πολυμερή του αιθυλενίου
— Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

3917 32 39

— Από άλλα προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

3917 39 15

— Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

όλοι οι κωδικοί

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές
πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη
σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές

3919

ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:
3919 10 61
3919 10 69

Σε κυλίνδρους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 20 cm:
— Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή από πολυαιθυλένιο
- Από άλλα προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης
Άλλα :

3919 90 61

— Από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο ή 'από πολυαιθυλένιο

3919 90 69

— Από άλλα προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης
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Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη
ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς
υπόθεμα:

3920

Από πολυμερή του αιθυλενίου:

Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 mm:
Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας:
3920 10 22

— Κατώτερης του 0,94

3920 10 28

— Ίσης ή ανώτερης του 0,94

3920 10 40

— Αλλα

3920 10 80

Από πολυμερή του αιθυλενίου , πάχους που υπερβαίνει τα 0,125 mm
Από πολυμερή του προπυλενίου:

Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,10 mm:
3920 20 21

— Προσανατολισμένα σε δύο άξονες

3920 20 29

— Αλλα

Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 mm:
3920 20 90
ex 3920 30 00

— Αλλα

— Από ακρυλονιτριλοβουταδιένιο στυρόλιο
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου, άκαμπτα:

3920 41 11

— Μη πλαστικοποιημένα, πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 mm

3920 41 19

— Μη πλαστικοποιημένα, πάχους που υπερβαίνει το 1 mm

3920 41 91

— Πλαστικοποιημένα, πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 mm

3920 41 99

— Πλαστικοποιημένα, πάχους που υπερβαίνει το 1 mm
Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου, εύκαμπτα:

3920 42 11

— Μη πλαστικοποιημένα, πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 mm

3920 42 19

— Μη πλαστικοποιημένα, πάχους που υπερβαίνει το 1 mm

3920 42 91

— Πλαστικοποιημένα, πάχους που δεν υπερβαίνει το 1 mm

3920 42 99

— Πλαστικοποιημένα, πάχους που υπερβαίνει το 1 mm
Από άλλες πλαστικές ύλες:

3920 91 00

— Από βουτυράλη πολυβινυλίου

3920 99 50

— Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

Αλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες:

3921

Προϊόντα κυψελώδη:
ex 3921 11 00

— Από ακρυλονιτριλοβουταδιένιο στυρόλιο

3921 12 00

— Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

3921 19 90

— Από άλλες πλαστικές ύλες
Προϊόντα μη κυψελώδη:

3921 90 60

— Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης
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Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα
τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη ), που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού :
— Φίλτρα, παράκυκλοι και άλλα είδη από συσσωματωμένο άνθρακα ή γραφίτη

Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και o υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες
αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα):

ex 7019 31 00
ex 7019 32 00
ex 7019 39 10
ex 7019 39 90

—
—
—
—

ex 7304 31 91
ex 7304 39 91

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή
χάλυβα:
— Σωλήνες κάθε είδους, έτοιμοι για χρήση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υδραυλικοί αγωγοί ή
ως αγωγοί καυσίμων ή λιπαντικών

7304

ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

7304
7304
7304
7304
7304
7304
7304
7304

41
49
51
51
59
59
59
90

90
91
19
91
31
39
91
90

7306
ex 7306 30 21
ex 7306 30 29
ex
ex
ex
ex

7306
7306
7306
7306

30
30
40
40

Παραπετάσματα με ασθενή υδρόφιλη ικανότητα
Ιστία με ασθενή υδρόφιλη ικανότητα
Πλάκες και παρόμοια προϊόντα με ασθενή υδρόφιλη ικανότητα, επενδυμένα με χαρτί ή μέταλλο
Αλλες πλάκες και παρόμοια προϊόντα με ασθενή υδρόφιλη ικανότητα

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα,
θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:
— Σωλήνες κάθε είδους, έτοιμοι για χρήση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υδραυλικοί αγωγοί ή
ως αγωγοί καυσίμων ή λιπαντικών

71
78
91
99

ex 7306 50 91

ex 7306 50 99
ex 7306 60 90
ex 7306 90 00

7307

όλοι οι κωδικοί

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από σίδηρο ή χάλυβα

με εξαίρεση
τους κωδικούς
7307 11 10 μέχρι
7307 19 90

7311
ex 7311 00 10

Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:
— Χωρίς συγκόλληση (χυτά), από χυτοσίδηρο ή χάλυβα, που προορίζονται για τη διατήρηση σταθερής
ατμοσφαιρικής πίεσης
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά
άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμ
βάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από

7318

7318 12 10
7318 12 90
7318 13 00

χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:
Είδη με σπείρωμα:
— Κοχλίες για ξύλα, από ανοξείδωτο χάλυβα
— Άλλοι κοχλίες για ξύλα
— Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα

7318 14 10

— Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους, από ανοξείδωτο
χάλυβα

7318 14 91

— Έλικες για λαμαρίνες

7318 14 99

— Άλλοι

ex 7318 15 10

ex 7318 15 30 μέχρι
ex 7318 15 90

ex 7318 16 10 μέχρι
ex 7318 16 99

l

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

— Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόχλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους, με
εξαίρεση τις βίδες και τα περικόχλια (παξιμάδια) που αυτοασφαλίζονται με απλό βίδωμα (τύπου
Hi-lok )

— Περικόχλια (παξιμάδια), με εξαίρεση τα περικόχλια (παξιμάδια) που αυτοασφαλίζονται με απλό
βίδωμα (τύπου Hi-lok )

7318 19 00

— Άλλα

7318 21 00 μέχρι

Είδη χωρίς βόλτες

7318 29 00

7320

όλοι οι κωδικοί

7325
ex 7325 99 99

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα

Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:
— Στεφάνες, συζευκτήρες και άλλες διατάξεις για τη στήριξη, σύνδεση, σύσφιγξη ή χωρισμό κατά
διαστήματα
*— Διατάξεις στοιβασμού, στερέωσης και ασφάλισης φορτίου
— Σφαίρες για ρουλεμάν που χρησιμοποιούνται σε συστήματα φόρτωσης

Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:

7326

ex 7326 90 91
ex 7326 90 93
ex 7326 90 95
ex 7326 90 97

7604
ex 7604 10 90
ex 7604 29 90
ex 7604 10 90
ex 7604 29 90

7606

όλοι οι κωδικοί

με εξαίρεση
τον κωδικό
7606 12 10

— Στεφάνες, συζευκτήρες και άλλες διατάξεις για τη στήριξη, σύνδεση, σύσφιγξη ή χωρισμό κατά
διαστήματα
— Διατάξεις στοιβασμού στερέωσης και ασφάλισης φορτίου
— Σφαιρίδια (μπίλιες) για ρουλεμάν που χρησιμοποιούνται σε συστήματα φόρτωσης

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:
— Είδη καθορισμένης μορφής που φέρουν ορισμένο αριθμό κατασκευής
— Είδη κωνικής μορφής για την ενίσχυση των πλαγίων πηδαλίων

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm :
— Πλάκες που φέρουν ορισμένο αριθμό κατασκευής

Αριθ. L 320/8
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Σωλήνες καθε είδους από αργίλιο:

7608

ex 7608 10 90

— Σωλήνες κάθε είδους, έτοιμοι για χρήση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υδραυλικοί αγωγοί ή
ως αγωγοί καυσίμων ή λιπαντικών

ex 7608 20 30
ex 7608 20 99

7609

7609 00 00

7613

ex 7613 00 00

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο

Φιάλες από αργιλιο για το φούσκωμα των τσουληθρών εκκένωσης

Άλλα τεχνουργήματα απο αργίλιο:

7616

ex 7616 10 00

ex
ex

7616 99 10
7616 99 90

ex

7616 99 10
7616 99 90

ex

7616 99 90

ex

— Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια ) κοχλιωτά άγκι
στρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες ) και
παρόμοια είδη, άλλα από τις βίδες και τα περικόχλια (παξιμάδια) που αυτοασφαλίζονται με απλό
βίδωμα (τύπου Hi-lok )
— Στεφάνες, συζευκτήρες και διατάξεις για στήριξη, σύνδεση, σύσφιγξη ή χωρισμό κατά διαστήματα
— Διατάξεις «ταχείας αλλαγής » (Quick-change) για την μετατροπή επιβατικών αεροπλάνων σε αερο
πλάνα μεταφοράς εμπορευμάτων και αντίστροφα
— Πλάκες ποικίλου πάχους που λαμβάνονται, με πλάτος 1 200 mm ή περισσότερο

Τιτάνιο και τεχνουργήματα απο τιτάνιο, στα οποία περιλαμβανονται και τα απορρίμματα και θραύσμα

8108

τα :

ex 8108 90 70
ex 8108 90 90

8308

8308 20 00

— Σωλήνες με λεπτά τοιχώματα, έτοιμοι για χρήση, που χρησιμοποιούνται σε συστήματα κλιματισμού
— Βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κοχλίες, καζανόκαρφα (πριτσίνια) και παρόμοια είδη βιδοποιίας,
που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΗΠΑ, άλλα από τις βίδες και τα περικόχλια (παξιμάδια ) που
αυτοασφαλίζονται με απλό βίδωμα (τύπου Hi-lok )

Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρπες με περόνη (αγκραφες), άγκιστρα,
κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη
ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα.
Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα:
— Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος

ex 8418 99 90

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του ψύχους,
με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού
κλίματος της κλάσης 8415:
— Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης
— Μέρη συσκευών παραγωγής ψύχους που έχουν προσαρμοστεί στο σύστημα κλιματισμού

8421 99 00

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβανονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες.
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:
— Μέρη συσκευών για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων

8418

8418 99 10

842

Μηχανικές συσκευές (έστω και του χεριού ) για την εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών υλών ή
υλών σε σκόνη. Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι. Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με
πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές. Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό
και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:

8424

ex 8424 90 00

— Μέρη πυροσβεστήρων
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των
ex 8431 10 00

κλάσεων 8425 μέχρι 8430:
— Μέρη γρύλων

ex 8431 31 00
ex 8431 39 90

— Μέρη συσκευών που προορίζονται να ενσωματωθούν μόνιμα στα αεροπλάνα και χρησιμοποιούνται
για τη φόρτωση, εκφόρτωση και στοιβασμό των εμπορευμάτων

ex 8431 49 20
ex 8431 49 80

8473

Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα καλύμματα και τα παρόμοια) που
αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8469
μέχρι 8472 :

8481

ex 8473 30 10
ex 8473 30 90

— Μέρη και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών της κλάσης 8471 που αποτελούν μέρος των
οργάνων ή των συσκευών αεροπλοΐας του κεφαλαίου 90, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
την πραγματοποίηση υπολογισμών σχετικών με αυτά τα όργανα ή αυτές τις συσκευές

όλοι οι κωδικοί
με εξαίρεση

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή παρόμοια
δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές δικλείδες

τους κωδικούς
8481 80 31 μέχρι
8481 80 61
8481 80 71

8485

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό
και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
8485 90 10 μέχρι

— Άλλα μέρη μηχανών ή συσκευών

8485 90 80

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα

8501

τος:

8501 10 10
8501 10 91
ex

ex
ex
ex
ex
ex
ex

8503

8501
8501
8501
8501
8501
8501
8501
8501
8501
8501
8501

10
10
20
31
33
40
40
51
53
53
53

— Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W
— Άλλοι κινητήρες με ισχύ κατώτερη των 750 W ή ανώτερη των 150 kW

93
99
90
90
90
91
99
90
92
94
99

όλοι οι κωδικοί

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή
8502

8504

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές ), πηνία αντίδρα
σης και αυτεπαγωγής:

8504 90 11
8504 90 19
8504 90 90

— Μέρη μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής, και μετατροπέων ρεύματος στατών

Αριθ. L 320/10
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Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από
μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις
συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά.
Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης

Συσκευές και διατάξεις ηλεκτρικές για την αφή ή το ξεκίνημα των κινητήρων, στους οποίους η
ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες ή με συμπίεση [π.χ. μαγνητοηλεκτρικές, δυναμομαγνητοηλεκτρικές,
πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ. δυναμοηλεκτρικές,
εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες αυτούς:

8511

8511 90 00

8516

ex 8516 90 00

8518

8518 90 00

8519

ex 8519 93 81
ex 8519 93 89
ex 8519 99 90

8521

ex 8521 90 00

— Μέρη

Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του , ηλεκτρικά. Ηλεκτρι
κές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις. Συσκευές
ηλεκτροθερμικές για την κόμμωση (π.χ. στεγνώματος, κατσαρώματος, θέρμανσης τσιμπίδων κατσαρώ
ματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. 'Αλλες ηλεκτροθερμικές
συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της κλάσης 8545:
— Μέρη συσκευών για τη θέρμανση αεροσκαφών και των επιφανειών των πτερύγων, που έχουν
προσαρμοστεί στα ελικοφόρα αεροπλάνα

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια. Ακουστικά,
έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές
συσκευές για την ενίσχυση του ήχου :
— Μέρη

Συσκευές περιστροφής των δίσκων, ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασετών και άλλες συσκευές αναπαρα
γωγής του ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου :
— Συσκευές αναπαραγωγής της μουσικής και αυτόματες συσκευές εκφώνησης αναγγελιών

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών
σημάτων:
—- Συσκευές αναπαραγωγής, βιντεοφωνικές, άλλες από εκείνες που λειτουργούν με μαγνητικές ταινίες

Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των
κλάσεων 8519 μέχρι 8521 :

8522

ex 8522 90 91
ex 8522 90 98

— Μέρη και εξαρτήματα συσκευών εγγραφής της φωνής μέσα στο θάλαμο διακυβερνήσεως

ex 8522 90 91
ex 8522 90 98

— Μέρη και εξαρτήματα συσκευών αναπαραγωγής της μουσικής και αυτομάτων συσκευών εκφώνησης
αναγγελιών

8528

ex 8528 30 10

Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
ήχου ή εικόνας, οθόνες απεικόνισης ( βίντεο μόνιτορ ) και συσκευές βιντεοπροβολής:
— Συσκευές προβολής εικόνων από βίντεο που αποτελούνται από 3 σωληνωτές καθοδικές λυχνίες,
καθεμία από τις οποίες φέρει ένα φακό
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ex 8529 90 70
ex 8529 90 81

ex 8529 90 89
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Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525
μέχρι 8528:
— Άλλα μέρη συσκευών εκπομπής-λήψης, με εξαίρεση εκείνα των:
ραδιοεπικοινωνίας VHF που ανταποκρίνονται στο πρότυπο ΑRΙΝC 566 A και τα συστήματα
αλληλοεπικοινωνίας στο αεροσκάφος που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΑRΙΝC 306 ή 412,
των συσκευών ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης και των συσκευών λήψης για συστήματα κλήσης κατ'
επιλογή ( SΕLCΑΜ) που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΑRΙΝC 531 ή 596,
των συσκευών λήψης για συστήματα ραδιοπλοΐας OMEGA που ανταποκρίνονται στα πρότυπα
ΑRΙΝC 580 ή 599

8531

8531 90 10
8531 90 90

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες,
αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς),
άλλες από εκείνες των κλάσεων 8512 ή 8530:
— Μέρη

8532

όλοι οι κωδικοί

Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι

8533

όλοι οι κωδικοί

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα ποτενσιό
μετρα )

8534

όλοι οι κωδικοί

Τυπωμένα κυκλώματα

8535

όλοι οι κωδικοί

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση , συναρμογή ή σύνδεση των
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων,
αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού , ρευματο
λήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V

8536

όλοι οι κωδικοί

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση , συναρμογή ή σύνδεση των
ηλεκτρικών κυκλωμάτων [π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, ηλεκτρονόμοι, διατάξεις διακοπής
κυκλωμάτων, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες, υποδοχές
ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί), κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V

8537

όλοι οι κωδικοί

Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για
αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για
τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν ενσωματω
μένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επίσης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από
τις συσκευές μεταγωγής της κλάσης 8517

8538

όλοι οι κωδικοί

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8535,
8536 ή 8537
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Λαμπτήρες και σωλήνες ηλεκτρικοί πυράκτωσης ή εκκένωσης, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα
είδη με την ονομασία « φάροι και προβολείς σφραγισμένοι» και οι λαμπτήρες και σωλήνες υπεριωδών ή

8539

8540
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ex
ex
ex
ex
ex
ex

8539
8539
8539
8539
8539
8539

21
21
22
22
29
29

92
98
10
90
92
98

ex
ex
ex
ex

8539
8539
8539
8539

31
31
32
39

10
90
90
00

όλοι οι κωδικοί

υπέρυθρων ακτίνων. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου :
— Λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης για φωτισμό

— Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης για φωτισμό, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι του
συνδυασμού μεικτού φωτός

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου , ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες
κάθε είδους, κενού , ατμού ή αερίου , σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές
λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες από εκείνες της
κλάσης 8539

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και παρόμοιες διατάξεις, με ημιαγωγό. Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγω
γό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε
αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι εκπομπής φωτός. Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρι

8541

8541 40 91

κοί συναρμολογημένοι:
— Ηλιακές κυψέλες, έστω και συναρμολογημένες σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένες σε
πλάκες

8541 40 93
8541 40 99
8541 60 00

8543

ex 8543 89 90

— Φωτοδίοδοι, φωτοκρυσταλλολυχνίες, φωτοθυρίστορ και φωτοσυζεύκτες
— Άλλα, φωτοευαίσθητοι ημιαγωγοί άλλοι από τις διόδους εκπομπής φωτός
— Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι

Μηχανές κα συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:
— Συσκευές για την ένδειξη της πιέσης των κινητήρων

Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησιμοποι
ημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη
μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο:

8548

8548 90 00

— Αλλοι

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή

9007

αναπαραγωγής του ήχου :
9007 20 00

9007 92 00

— Μηχανές προβολής
— Μέρη και εξαρτήματα για μηχανές προβολής
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Περιγραφή εμπορευμάτων

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας, υδρο
γραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες. Τηλέ

9015

μετρα:
9015 1010

— Τηλέμετρα ηλεκτρονικά

9015 10 90

ex 9015 90 00

—
—
—
—

ex 9020 00 90

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές
προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος:
— Μέρη αναπνευστικών συσκευών και προσωπίδων κατά των αερίων

ex 9107 00 00

ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα:
— Συσκευές με ωρολογιακό μηχανισμό που χρησιμοποιούνται σε αυτόματα συστήματα

ex 9015 80 11
ex 9015 80 93

9020

Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού σε

9107

9110

ex 9110 12 00
ex 9110 90 00

9114

Άλλα τηλέμετρα
Ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές της μετεωρολογίας
Μη ηλεκτρονικά όργανα και συσκευές της μετεωρολογίας
Μέρη για όργανα μετεωρολογίας και τηλέμετρα

όλοι οι κωδικοί

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανι
σμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας:
— Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι, που χρησιμοποιούνται σε αυτόματα συστήματα

Άλλα υλικά ωρολογοποίας

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη

9401

τους :
ex 9401 10 90
ex 9401 90 10

— Καθίσματα επενδυμένα με δέρμα, ειδικά κατασκευασμένα για το πλήρωμα
— Μέρη για καθίσματα που έχουν κατασκευασθεί ειδικά για το πλήρωμα

Αριθ. L 320/14
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3051795 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Δεκεμβρίου 1995

για τι\ διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων Roll-on/Roll off
(Ro-Ro )

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

οτι, στο ψήφισμα του της 22ας Δεκεμβρίου 1994 για την
ασφάλεια των επιβατηγών οχηματαγωγών « Roll-on/Roll

Έχοντας υπόψη:

off» (4), το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει
πρόταση σχετικά με την ταχεία υποχρεωτική εφαρμογή του

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 84 παράγραφος 2,

κώδικα ΙSΜ σε όλες τις τακτικές μεταφορές επιβατηγών
οχηματαγωγών πλοίων Rο-Rο προς ή από ευρωπαϊκούς
λιμένες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρε
ται στο άρθρο 189 Γ της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι τα ναυτικά ατυχήματα με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές
απασχολούν σοβαρά την Κοινότητα·
ότι o διεθνής κώδικας διαχείρισης της ασφάλειας με τον
οποίο επιδιώκεται η ασφαλής λειτουργία των πλοίων και
την πρόληψη της ρύπανσης εφεξής καλούμενος «κώδικας
ΙSΜ» εκδόθηκε από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
(ΔΝΟ ) με την απόφαση της Συνέλευσης A.741 ( 18), της 4ης
Νοεμβρίου 1993, παρουσία τα)ν κρατών μελών και ότι, με
την ενσωμάτωσή του στη διεθνή σύμβαση για την ασφά
λεια της ζωής στη θάλασσα του 1974, θα ισχύει και για τα
επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία Rο-Rο από 1ης Ιουλίου
1998·

ότι πρόκειται για ένα μέτρο που συγκαταλέγεται σε σειρά
άλλων μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασ
σα- ότι o κώδικας ΙSΜ δεν είναι ακόμη υποχρεωτικός αλλά
έχει το χαρακτήρα σύστασης·

ότι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα μπορεί
να βελτιωθεί αποτελεσματικά με την αυστηρή και υποχρε
ωτική εφαρμογή του κώδικα ΙSΜ-

ότι το πιο επείγον μέλημα της Κοινότητας είναι η διαχείρι
ση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων
Rο-Rο' ότι η ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή του

κώδικα ΙSΜ σε όλα τα κράτη μέλη μπορεί να αποτελέσει
βήμα προς τη διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών
οχηματαγωγών πλοίων Rο-Rο(') ΕΕ αριθ . C 298 της 11 . 11 . 1995 , σ. 23, και τροποπαημενη

πρόταση που διαβιβάστηκε στις 15 Ιουνίου 1995 (ΕΕ αριθ.
C 298 της 11 . U. 1995 , σ. 31 ).
(2) ΕΕ αριθ . C 236 της 11 . 9. 1995, σ. 42.
(-1) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 1995
(ΕΕ αριθ . C 166 της 3. 7. 1995, σ. 55), κοινή θέση του
Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 297 της
10. 11 . 1995, σ. 1 ), και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου της 29ης Νοεμβρίου 1995 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην
Επίσημη Εφημερίδα).

ότι απαιτείται αυστηρή και υποχρεωτική εφαρμογή του
κώδικα ΙSΜ προκειμένου να εξασφαλιστεί η καθιέρωση
και η ορθή διατήρηση συστημάτων διαχείρισης της ασφά
λειας από εταιρείες που εκμεταλλεύονται θαλασσοπλοού
ντα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία Rο-Rο , τόσο σε επίπε
δο πλοίου όσο και σε επίπεδο εταιρείας·
ότι η ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο είναι o καλύ
τερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η υποχρεωτική και
πρόωρη εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα ΙSΜ, καθώς
και o αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής του , χωρίς
να προκαλείται στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ δια
φόρων κοινοτικών λιμένων και μεταξύ οχηματαγωγών Rο
Rο - ότι μόνον ένας κανονισμός, o οποίος εφαρμόζεται
άμεσα, μπορεί να εξασφαλίσει αυτή την εφαρμογή- ότι, για
να εφαρμοστούν πρόωρα οι διατάξεις αυτές, o κανονισμός
πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου
1996·

ότι η υποχρεωτική και πρόωρη εφαρμογή του κώδικα ΙSΜ
για όλα τα οχηματαγωγά Rο-Rο, ανεξαρτήτως σημαίας,
λαμβάνει επίσης υπόψη το αίτημα που περιέχεται στο
σημείο 2 του ψηφίσματος A.741 ( 18) του ΔΝΟ το οποίο
παροτρύνει έντονα τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τον
κώδικα το ταχύτερο δυνατόν, δίνοντας προτεραιότητα,
μεταξύ άλλων, στα επιβατηγά πλοία*
ότι η ασφάλεια των πλοίων είναι πρωταρχική ευθύνη των
κρατών της σημαίας και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να
εξασφαλίσουν ότι τα οχηματαγωγά πλοία που φέρουν τη
σημαία τους και οι εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται
συμμορφώνονται προς τους ενδεδειγμένους κανόνες δια
χείρισης της ασφάλειας· ότι o μόνος τρόπος για να εξασφα
λίσουν τα κράτη μέλη την ασφάλεια όλων των οχηματαγω
γών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, που εκτελούν ή επιθυ
μούν να εκτελούν τακτικά δρομολόγια από τους λιμένες
τους, είναι να απαιτούν την πραγματική συμμόρφωση προς
τους κανόνες ασφαλείας, ως προϋπόθεση της εκτέλεσης
τακτικών δρομολογίων από τους λιμένες τουςότι οι εταιρείες που εκτελούν δρομολόγια με οχηματαγωγά
Rο-Rο αποκλειστικά σε προασπισμένα ύδατα μεταξύ λιμέ
νων του ιδίου κράτους μέλους αποτελούν πιο περιορισμένο
κίνδυνο και ότι θα χρειαστεί να αναλάβουν αναλογικά
μεγαλύτερο όγκο διοικητικών εργασιών σε σχέση με άλλες
(4) ΕΕ αριθ. C 379 της 31 . 12. 1994, σ. 8.
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εταιρείες και οτι θα πρεπει, ως εκ τούτου, να λάβουν
προσωρινή παρέκκλιση·

ότι πρέπει να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις βάσει των
οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του κώδικα ΙSΜ και να
καθοριστούν οι όροι έκδοσης και ελέγχου του εγγράφου
συμμόρφωσης και του πιστοποιητικού διαχείρισης της
ασφάλειας-

Αριθ. L 320/15

συμμόρφωσης των εταιρειών που εκμεταλλεύονται οχημα
ταγωγά προς τον κώδικα ΙSΜ μέσω:
— της καθιέρωσης και της σωστής λειτουργίας, εκ μέρους
των εταιρειών , συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας
επί των πλοίων και στην ξηρά και
— του ελέγχου των συστημάτων αυτών από τη διοίκηση
του κράτους της σημαίας και τη διοίκηση του κράτους
του λιμένα.

ότι τα κράτη μέλη ενδέχεται να κρίνουν αναγκαίο να
αναθέσουν ή να εμπιστευθούν σε ειδικευμένους φορείς την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος
κανονισμού· ότι o ορθός τρόπος για να εξασφαλισθεί
ομοιόμορφο και κατάλληλο επίπεδο ελέγχου είναι να απαι
τείται ότι οι φορείς αυτοί είναι μόνον εκείνοι που ανταπο
κρίνονται στις απαιτήσεις της οδηγίας 94/57/EK του
Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθε
ώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστη

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και την εφαρ
μογή του κώδικα ΙSΜ νοείται ως:
α) «οχηματαγωγό Rο-Rο»: ένα επιβατηγό οχηματαγωγό
θαλασσοπλόούν πλοίο το οποίο είναι διαρρυθμισμένο
έτσι ώστε να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχο
νται απευθείας από αυτό οδικά ή σιδηροδρομικά
οχήματα και μεταφέρει περισσότερους από 12 επιβά

ριότητες των ναυτικών αρχών (')·

β)

ότι ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να
αναστέλλει τη λειτουργία ορισμένων οχηματαγωγών Rο-Rο
στους λιμένες του όταν θεωρεί ότι υπάρχει πιθανότητα
σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια της ζωής ή της
περιουσίας ή για το περιβάλλον, βάσει απόφασης που
λαμβάνεται στα πλαίσια ρυθμιστικής επιτροπής, προς την
οποία πρέπει να συμμορφώνονται τα κράτη μέλη*

γ)

Άρθρο 2

τες·

ότι για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού , ανάλο
γα με τις διεθνείς εξελίξεις, απαιτείται απλουστευμένη δια
δικασία ρυθμιστικής επιτροπής·

ότι η ταχεία καθιέρωση αυτών των κανόνων ασφαλείας
δημιουργεί ειδικά τεχνικά και διοικητικά προβλήματα για
την Ελλάδα λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των εγκατε
στημένων στην Ελλάδα εταιρειών εκμετάλλευσης οχηματα
γωγών πλοίων με ελληνική σημαία που εκτελούν δρομολό
για αποκλειστικά μεταξύ ελληνικών λιμένων ότι, ως εκ
τούτου , θα πρέπει να χορηγηθεί παρέκκλιση περιορισμένης
διαρκείας για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής,
λαμβανομένου επιπλέον υπόψη του γεγονότος ότι οι τακτι
κές γραμμές επιβατικών μεταφορών και πορθμείων μεταξύ
ελληνικών λιμένων έχουν εξαιρεθεί, έως την 1η Ιανουαρίου
2004, από την ελευθερία παροχής υπηρεσιών που θεσπίζει
o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ . 3577/92 του Συμβουλίου της 7ης
Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθε
ρης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφο
ρές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομε
ταφορές-καμποτάζ) (2),

δ)

94/57/EK·

«κώδικας ΙSΜ»: o διεθνής κώδικας διαχείρισης για
την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη
της ρύπανσης, που υιοθετήθηκε από τον ΔΝΟ με την
απόφαση A.741 ( 18) της Συνέλευσης, της 4ης Νοεμ
βρίου 1993 , o οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα
του παρόντος κανονισμού στ) «διοίκηση»: η κυβέρνηση του κράτους τη σημαία του
οποίου δικαιούται να φέρει το οχηματαγωγό Rο-Rο"
ζ) «έγγραφο συμμόρφωσης»: το έγγραφο που χορηγείται
στις εταιρείες σύμφωνα με το σημείο 13.2 του κώδικα
ΙSΜ·

η)
θ)

Άρθρο 1

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να αναβαθμισθεί η
ασφαλής διαχείριση και λειτουργία των επιβατηγών οχημα
ταγωγών Rο-Rο που εκτελούν δρομολόγια προς ή από
η πρόληψη της ρύπανσης από αυτά, με την εξασφάλιση της
(') ΕΕ αριθ. L 319 της 12. 12. 1994, σ. 20.
(2) ΕΕ αριθ . L 364 της 12. 12. 1992, σ. 7.

αποτελούν αναγνωρίσιμο συστηματικό σύνολο'
«εταιρεία»: o πλοιοκτήτης οχηματαγωγού Rο-Rο ή
οιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως o
διαχειριστής ή ναυλωτής του πλοίου χωρίς φορτίο, o
οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη εκμετάλλευσης οχη
ματαγωγού Rο-Rο από τον ιδιοκτήτη του «αναγνωρισμένος οργανισμός»: o φορέας που έχει
αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας

ε)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τους λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας, καθώς και

«τακτικό δρομολόγιο»: σειρά διαδρομών οχηματαγω
γού Rο-Rο οι οποίες διενεργούνται για την εξυπηρέ
τηση της κυκλοφορίας μεταξύ των ίδιων δύο ή περισ
σότερων σημείων:
1 , είτε σύμφωνα με δημοσιευμένο πρόγραμμα δρομο
λογίων,
1 , είτε με διαδρομές τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να

«πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας»: το πιστο
ποιητικό που χορηγείται σε οχηματαγωγά Rο-Rο
σύμφωνα με το σημείο 13.4 του κώδικα ΙSΜ«προασπισμένα ύδατα»: περιοχές στις οποίες η ετήσια
πιθανότητα υπέρβασης του σημαντικού ύψους κύμα
τος 1,5 m είναι κάτω του 10 % και στις οποίες ένα
οχηματαγωγό Rο-Rο δεν ευρίσκεται ποτέ σε απόστα
ση μεγαλύτερη των 6 ναυτικών μιλίων από ένα
καταφύγιο όπου οι ναυαγοί μπορούν να φθάσουν
στην ξηρά.
Άρθρο 3

O παρών κανονισμός ισχύει για όλες τις εταιρείες οι οποίες
εκμεταλλεύονται τουλάχιστον ένα οχηματαγωγό Rο-Rο
που εκτελεί τακτικά δρομολόγια προς ή από λιμένα κρά
τους μέλους της Κοινότητας, ανεξαρτήτως της σημαίας
του .
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Άρθρο 4

1 . Όλες οι εταιρείες πρέπει να συμμορφούνται προς όλες
τις διατάξεις των σημείων 1.2 έως 13.1 και του σημείου 13.3
του κώδικα ΙSΜ, ωσάν οι σχετικές διατάξεις να ήσαν
υποχρεωτικές, για να μπορούν τα πλοία τους να εκτελούν
τακτικά δρομολόγια προς ή από λιμένα κράτους μέλους
της Κοινότητας.
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 , οι εταιρείες που
εκμεταλλεύονται ένα ή περισσότερα οχηματαγωγά Rο-Rο
σε τακτικά δρομολόγια, αποκλειστικά σε προασπισμένα
ύδατα, μεταξύ λιμένων που βρίσκονται στο ίδιο κράτος
μέλος, μπορούν να αναβάλουν τη συμμόρφωσή τους προς
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού έως την 1η Ιουλίου

Τα έγγραφα συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά διαχείρι
σης της ασφάλειας που εκδίδονται για λογαριασμό διοική
σεων τρίτων χωρών μπορούν να αναγνωρίζονται μόνον
εάν έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό.
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη βεβαιούνται για την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού από όλες τις εταιρείες που εκτε

λούν τακτικά δρομολόγια οχηματαγωγών Rο-Rο προς ή
από τους λιμένες τους.
Άρθρο 7

1997 .

Άρθρο 5

1 . Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται προς τις
διατάξεις των σημείων 13.2, 13.4 και 13.5 του κώδικα ΙSΜ ,
ωσάν οι σχετικές διατάξεις να ήσαν υποχρεωτικές, όσον
αφορά τις εταιρείες και τα οχηματαγοιγά Rο-Rο.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 , τα κράτη μέλη
μπορούν να εξουσιοδοτούν ή να στηρίζονται, πλήρως ή εν
μέρει, μόνον σε αναγνωρισμένο οργανισμό.

Για τους σκοπούς του σημείου 13.2 του κώδικα ΙSΜ, ένα
κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει έγγραφα συμμόρφωσης
μόνον για εταιρείες των οποίων το κέντρο επιχειρηματικής
δραστηριότητας βρίσκεται στην επικράτειά του. Πριν από
την έκδοση των σχετικών εγγράφων, τα κράτη μέλη δια

βουλεύονται με τη διοίκηση των κρατών τη σημαία των
οποίων δικαιούνται να φέρουν τα οχηματαγωγά Rο-Rο
της συγκεκριμένης εταιρείας, εφόσον πρόκειται για διοίκη
ση διαφορετική από εκείνη του κράτους μέλους που εκδί
δει το έγγραφο .

3. Το έγγραφο συμμόρφωσης ισχύει μόνον για πέντε έτη
από την ημερομηνία εκδόσεώς του, υπό τον όρον πάντοτε
ότι μία φορά το χρόνο διενεργείται έλεγχος, προκειμένου
να επιβεβαιώνεται η καλή λειτουργία του συστήματος δια
χείρισης της ασφάλειας και να εξακριβώνεται εάν οι τυχόν
μεταβολές που έγιναν μετά τον τελευταίο έλεγχο ανταπο
κρίνονται προς τις διατάξεις του κώδικα ΙSΜ.
4. Το πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας ισχύει
μόνον για πέντε έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς του ,
υπό τον όρον πάντοτε ότι διενεργείται έλεγχος τουλάχιστον
κάθε 30 μήνες ή συχνότερα, προκειμένου να επιβεβαιώνε
ται η καλή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της
ασφάλειας και να εξακριβώνεται αν οι τυχόν τροποποιή
σεις που έγιναν μετά τον τελευταίο έλεγχο ανταποκρίνο
νται προς τις διατάξεις του κώδικα ΙSΜ.
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Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι μια εταιρεία, παρ' όλο
ότι διαθέτει έγγραφο συμμόρφωσης, δεν μπορεί να εκμε
ταλλευτεί επιβατηγό οχηματαγωγό Rο-Rο σε τακτικό δρο
μολόγιο προς ή από τους λιμένες του λόγω πιθανότητας
σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια της ζωής, της περιου
σίας ή του περιβάλλοντος, η εκτέλεση του εν λόγω δρομο
λογίου μπορεί να ανασταλεί μέχρις ότου εκλείψει o κίνδυ
νος .

Υπό τις ανωτέρω περιστάσεις, ισχύει η ακόλουθη διαδικα
σία:

α) το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και
τα λοιπά κράτη μέλη για την απόφασή του, εκθέτοντας
τεκμηριωμένα τους σχετικούς λόγους·

β) η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον δικαιολογείται όντως
η αναστολή λόγω σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια
ή το περιβάλλον
γ) αποφασίζεται, με τη διαδικασία του άρθρου 10 παρά
γραφος 2, εάν η απόφαση του κράτους μέλους να
αναστείλει την εκτέλεση του σχετικού δρομολογίου του
είναι όντως δικαιολογημένη λόγω σοβαρού κινδύνου
για την ασφάλεια της ζωής ή της περιουσίας ή του
περιβάλλοντος και εάν η αναστολή δεν είναι δικαιολο
γημένη, ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα κληθεί να την
ανακαλέσει.

Άρθρο 8

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι γενικές διατάξεις του
κώδικα ΙSΜ, η Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος
του και προτείνει τα τυχόν κατάλληλα μέτρα.
Άρθρο 9

5. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού , και ιδίως
του άρθρου 6, κάθε κράτος μέλος αποδέχεται τα έγγραφα
συμμόρφο)σης ή τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ασφάλει
ας που εκδίδονται από τη διοίκηση άλλου κράτους μέλους

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς εξελίξεις, και
ιδίως οι εξελίξεις στα πλαίσια του ΔΝΟ:

ή από αναγνωρισμένο οργανισμό o οποίος ενεργεί για

β) η διάρκεια ισχύος του εγγράφου συμμόρφωσης ή/και
του πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας και η
συχνότητα του σχετικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο

λογαριασμό του .

6. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα έγγραφα συμμόρφω

σης και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ασφάλειας που
εκδίδονται από τις διοικήσεις τρίτων χωρών, ή για λογα
ριασμό αυτών, εφόσον βεβαιωθούν ότι αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονι
σμού .

α) o ορισμός του «κώδικα ΙSΜ» στο άρθρο 2-

5 παράγραφος 3 και 4-

γ) το παράρτημα·
δ) o ορισμός του «αναγνωρισμένου οργανισμού» στο άρ
θρο 2,
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μπορούν να τροποποιούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 10 παράγραφος 2, ώστε να περιληφθούν στο
παράρτημα κατευθυντήριες γραμμές για τις διοικήσεις σχε
τικά με την εφαρμογή του κώδικα ΙSΜ.
Άρθρο 10

1 . H Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει
συσταθεί βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας
93/75/EK 0 ).
2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. H
επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί του σχεδίου εντός
προθεσμίας την οποία μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλο
γα με τον επείγοντα χαρακτήρα που θέματος. Αποφασίζει
με την πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παρά
γραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων
που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της
Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι
του αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται
σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν
λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3 . α) H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα εφό
σον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Αριθ . L 320/17

β) Εαν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με
τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης η Επι
τροπή υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, στο Συμβού
λιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλει
οψηφία.
γ) Εάν το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει μετά την
παρέλευση 40 ημερών από την ημερομηνία υποβο
λής της πρότασης στο Συμβούλιο, τα προτεινόμενα
μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή .
Άρθρο 11

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1996.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1996.

Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου, o παρών κανονι
σμός δεν εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 1997 σε
εταιρείες συσταθείσες βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, οι
οποίες έχουν το κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητάς
τους στην Ελλάδα και οι οποίες εκμεταλλεύονται οχηματα
γωγά Rο-Rο νηολογημένα στην Ελλάδα, φέροντα ελληνική
σημαία και εκτελούντα τακτικά δρομολόγια αποκλειστικά
μεταξύ ελληνικών λιμένων.

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 1995 .
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
J. ΒΟRRΕLL FΟΝΤΕLLΕS

(') Οδηγία 93/75/EOK του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993
για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία
τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς
λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα
(ΕΕ αριθ. L 247 της 5. 10. 1993, σ. 19).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
[ΚΩΔΙΚΑΣ ΙSΜ])
Απαιτήσεις για τη διαχείριση της ασφάλειας και την πρόληψη της ρύπανσης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα

Προοίμιο

19

1.

Γενικά

19

1.1 .

Ορισμοί

19

1.2 .

Στόχοι

19

1.3.

Εφαρμογή

20

1.4.

Λειτουργικές απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας

20

2.

Πολιτική ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

20

3.

Ευθύνες και αρμοδιότητα της εταιρείας

20

4.

Eξουσιοδοτημένο(-α) πρόσωπο(-α)

21

5.

Ευθύνη και αρμοδιότητα του πλοιάρχου

21

6.

Μέσα και προσωπικό

21

7.

Εκπόνηση σχεδίων για λειτουργίες στο πλοίο

22

8.

Ετοιμότητα για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης

22

9.

Αναφορές και ανάλυση μη συμμορφώσεων, ατυχημάτων και επικίνδυνων περιστατικών

22

10.

Συντήρηση του πλοίου και εξοπλισμός

23

11 .

Τεκμηρίωση

23

12.

Διαπίστωση, αναθεώρηση και αξιολόγηση από την εταιρεία

23

13.

Πιστοποίηση, διαπίστωση και έλεγχος

24
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Προοίμιο

1.

O σκοπός αυτού του κώδικα είναι να καθιερώσει ένα διεθνές πρότυπο για την
ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης.

2.

H Συνέλευση υιοθέτησε την απόφαση A.443 ( XI ) με την οποία κλήθηκαν όλες οι
κυβερνήσεις να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του πλοιάρχου
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αναφορικά με την ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

3.

H Συνέλευση επίσης υιοθέτησε την απόφαση A.680 (17), με την οποία αναγνωρίζεται
παραπέρα η ανάγκη για κατάλληλη οργάνωση της διαχείρισης, ώστε αυτή να
μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάγκη των επιβαινόντων στα πλοία, για επίτευξη
και διατήρηση υψηλών επιπέδων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

4.

Επειδή αναγνωρίζεται το γεγονός ότι ούτε δύο ναυτιλιακές εταιρείες ή πλοιοκτήτες
είναι ίδιοι και ότι τα πλοία λειτουργούν κάτω από ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών
συνθηκών, o κώδικας βασίζεται σε γενικές αρχές και στόχους.

5.

O κώδικας εκφράζεται με γενικούς όρους ώστε να μπορεί να έχει μια ευρύτερη
εφαρμογή. Είναι προφανές ότι διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης, είτε αφορούν σε
εταιρείες ξηράς είτε σε πλοία, απαιτούν διάφορα επίπεδα γνώσης και ενημέρωσης
στα θέματα που αναφέρονται στον κώδικα.

6.

O ακρογωνιαίος λίθος μιας καλής διαχείρισης της ασφάλειας είναι η δέσμευση της
κορυφής της ιεραρχίας. Σε ζητήματα ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης η δέσμευση,
η ικανότητα, η συμπεριφορά και η ενεργοποίηση των ατόμων σε όλα τα επίπεδα,
καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1 .

Ορισμοί

1.1.1 .

«Διεθνής κώδικας διαχείρισης της ασφάλειας ( ΙSΜ )» είναι o διεθνής κώδικας διαχεί
ρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη ρύπανσης όπως
υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση και όπως μπορεί στο μέλλον να τροποποιηθεί από τον
Οργανισμό.

1.1.2.

«Εταιρεία» είναι o πλοιοκτήτης ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός ή o πρόσωπο,
όπως o διαχειριστής ή ναυλωτής, o οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας
του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και o οποίος αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη έχει
συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται
από τον κώδικα .

1.1.3 .

«Διοίκηση» είναι η κυβέρνηση του κράτους τη σημαία του οποίου δικαιούται να
φέρει το πλοίο.

1.2.

Στόχοι

1.2.1 .

Οι στόχοι του κώδικα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα, της πρόληψης
ανθρώπινου τραυματισμού ή απώλειας ζωής και της αποφυγής βλάβης στο περιβάλ
λον, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην περιουσία.

1.2.2.

Οι στόχοι της διαχείρισης της ασφάλειας της εταιρείας θα πρέπει, μεταξύ άλλων,
να :

1.2.2.1 .

καθορίζουν ασφαλείς πρακτικές στη λειτουργία του πλοίου και ένα ασφαλές εργασια
κό περιβάλλον,
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1.2.2.2.

καθιερώνουν μέτρα προστασίας για όλους τους συγκεκριμένους κινδύνους και να

1.2.2.3.

βελτιώνουν συνεχώς τις ικανότητες του προσωπικού για διαχείριση της ασφάλειας
στην ξηρά και στη θάλασσα, περιλαμβανομένης της προετοιμασίας για αντιμετώπιση
καταστάσεων ανάγκης, που σχετίζονται με την ασφάλεια και με την προστασία του
περιβάλλοντος.

1.2.3.

Το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας θα πρέπει να διασφαλίζει:

1.2.3.1 .

τη συμμόρφωση με υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς και

1.2.3.2.

ότι λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί κώδικες, οδηγίες και πρότυπα που συνιστώνται
από τον οργανισμό, τις διοικήσεις, τους * νηογνώμονες και τους οργανισμούς της
ναυτιλιακής βιομηχανίας.

1.3.

Εφαρμογή
Οι απαιτήσεις αυτού του κώδικα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα πλοία.

1 .4.

Λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας

Κάθε εταιρεία θα πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να διατηρεί ένα σύστημα
διαχείρισης της ασφάλειας, το οποίο να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές
απαιτήσεις:

1.4.1 .

την πολιτική της εταιρείας σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλ
λοντος,

1.4.2.

τις οδηγίες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των πλοίων
και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη σχετική διεθνή νομοθεσία και
τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας,

1.4.3.

τα καθορισμένα επίπεδα αρμοδιοτήτων και τρόπους επικοινωνίας του προσωπικού
της ξηράς, του προσωπικού του πλοίου και μεταξύ τους,

1.4.4.

τις διαδικασίες αναφοράς ατυχημάτων και για τις μη συμμορφώσεις με τις διατάξεις
του κώδικα,

1.4.5.

διαδικασίες προετοιμασίας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και

1.4.6.

διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και αναθεώρησης του συστήματος διαχείρισης.

2.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2.1 .

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει μια πολιτική ασφαλείας και προστασίας

περιβάλλοντος, η οποία να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν
οι στόχοι που τίθενται στην παράγραφο 1.2.

2.2.

H εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτική της εφαρμόζεται και διατηρείται
σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, τόσο στην ξηρά, όσο και στο πλοίο.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3.1 .

Εάν o υπεύθυνος για τη λειτουργία του πλοίου είναι άλλος έκτος του πλοιοκτήτη, o
πλοιοκτήτης πρέπει να αναφέρει το πλήρες όνομα και τα λεπτομερή στοιχεία του
υπευθύνου αυτού στη διοίκηση.

30. 12 . 95

30. 12. 95

Γ ΕL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/21

3.2.

H εταιρεία θα πρεπει να καθορίσει και να τεκμηριώσει την ευθύνη, αρμοδιότητα και
διασύνδεση όλου του προσωπικού που διαχειρίζεται, εκτελεί και ελέγχει εργασίες που
σχετίζονται και επηρεάζουν την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

3.3.

H εταιρεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι παρέχονται επαρκή μέσα και υποστή
ριξη ξηράς, ώστε το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ή πρόσωπα) να μπορεί να εκτελεί τα
καθήκοντά του .

4.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (Ή ΠΡΟΣΩΠΑ)

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας κάθε πλοίου και για τον καθορισμό
συνδέσμου μεταξύ της εταιρείας και του προσωπικού του πλοίου , κάθε εταιρεία,
ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να ορίσει ένα πρόσωπο (ή πρόσωπα) στην ξηρά
που να έχει απ' ευθείας πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο της διαχείρισης. H ευθύνη
και η αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου θα πρέπει να περιλαμβάνει την
παρακολούθηση θεμάτων της λειτουργίας κάθε πλοίου που αφορούν στην ασφάλεια
και πρόληψη ρύπανσης και να διασφαλίζει ότι παρέχονται τα απαραίτητα μέσα και η
υποστήριξη ξηράς όπως απαιτείται.

5.

5.1 .

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

H εταιρεία θα πρεπει να καθορίσει σαφώς και να τεκμηριώσει την ευθύνη του

πλοιάρχου αναφορικά με:

5.1.1 .

την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του
περιβάλλοντος,

5.1.2.

την ενεργοποίηση του πληρώματος για την τήρηση της πολιτικής αυτής,

5.1.3.

την έκδοση των καταλλήλων διαταγών και οδηγιών με σαφή και απλό τρόπο,

5.1.4.

τον έλεγχο της τήρησης των συγκεκριμένων απαιτήσεων και

5.1.5.

την αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και την αναφορά των
ελλείψεών του στη διαχείριση της εταιρείας στην ξηρά.

5.2.

H εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που
λειτουργεί στο πλοίο περιέχει μια σαφή δήλωση, η οποία να επισημαίνει την
αρμοδιότητα του πλοιάρχου. H εταιρεία πρέπει να καθορίζει στο σύστημα διαχείρι
σης της ασφάλειας ότι o πλοίαρχος έχει την υπερισχύουσα αρμοδιότητα και ευθύνη

στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη ρύπανσης καθώς
και να ζητά τη βοήθεια της εταιρείας όταν αυτό είναι απαραίτητο.

6.

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6.1 .

H εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει οτι o πλοίαρχος:

6.1.1 .

διαθέτει κατάλληλα προσόντα για διοίκηση,

6.1.2.

έχει πλήρη γνώση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της εταιρείας και

6.1.3.

έχει την απαραίτητη υποστήριξη έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του με
ασφάλεια.
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6.2.

H εταιρεία θα πρεπει να διασφαλίζει ότι κάθε πλοίο είναι επανδρωμένο με ναυτικούς
που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τα απαραίτητα πιστοποιητικά και είναι υγιείς,
σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές απαιτήσεις.

6.3.

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι το νέο
προσωπικό και το προσωπικό που αναλαμβάνει νέα καθήκοντα, τα οποία σχετίζο

νται με ασφάλεια και προστασία περιβάλλοντος, έχει την απαραίτητη εξοικείωση με
τα καθήκοντά του. Οι οδηγίες, που είναι απαραίτητο να παρέχονται πριν την
αναχώρηση του πλοίου , θα πρέπει να έχουν καθορισθεί, τεκμηριωθεί και να παραδί
δονται γραπτά.
6.4.

H εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στο
σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της εταιρείας έχει επαρκή κατανόηση των
σχετικών κανόνων, κανονισμών, κωδίκων και οδηγιών.

6.5.

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες για τον προσδιορι
σμό της εκπαίδευσης που τυχόν απαιτείται για την υποστήριξη του συστήματος
διαχείρισης της ασφάλειας και να διασφαλίσει ότι η εκπαίδευση αυτή παρέχεται σε
όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

6.6.

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες με τις οποίες το προσωπικό του
πλοίου λαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας στη
γλώσσα εργασίας, ή σε γλώσσες που μπορεί να καταλάβει.

6.7.

H εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του πλοίου μπορεί να
επικοινωνεί ικανοποιητικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του , που σχετίζονται
με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας.

7.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για την προετοιμασία σχεδίων και
οδηγιών για σημαντικές λειτουργίες στο πλοίο, που αφορούν στην ασφάλεια του
πλοίου και στην πρόληψη της ρύπανσης. Οι σχετικές αρμοδιότητες θα πρέπει να
καθορίζονται και να ανατίθενται σε εξειδικευμένο προσωπικό.
8.

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

8.1 .

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για να αναγνωρίζει, περιγράφει και
ανταποκρίνεται σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στο πλοίο.

8.2.

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει προγράμματα γυμνασίων και ασκήσεων που
προετοιμάζουν για ενέργειες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

8.3.

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να ορίζει μέτρα τα οποία διασφα
λίζουν ότι η οργάνωση της εταιρείας μπορεί να ανταποκριθεί οποτεδήποτε σε
κινδύνους, ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν στα πλοία
της.

9.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

9.1 .

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες που να
διασφαλίζουν ότι μη συμμορφώσεις, ατυχήματα και επικίνδυνες καταστάσεις αναφέ
ρονται στην εταιρεία, ερευνώνται και αναλύονται με στόχο τη βελτίωση της ασφάλει
ας και την πρόληψη της ρύπανσης.
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9.2.

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες για την εφαρμογή διορθωτικών
ενεργειών.

10 .

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

10.1 .

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες που να διασφαλίζουν ότι το πλοίο
συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανόνων και κανονισμών και με
όποιες πρόσθετες απαιτήσεις μπορεί να καθιερωθούν από την εταιρεία.

10.2.

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει
ότι:

10.2.1 .

διενεργούνται επιθεωρήσεις σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα,

10.2.2.

αναφέρεται οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με την πιθανή της αιτία, αν είναι γνωστή,

10.2.3 .

γίνονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και

10.2.4.

τηρούνται αρχεία των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

10.3 .

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες στο σύστημα διαχείρισης της
ασφάλειας για τον προσδιορισμο του εξοπλισμού και των τεχνικών συστημάτων των
οποίων η ξαφνική βλάβη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επικίνδυνες καταστάσεις.
Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να ορίζει συγκεκριμένα μέτρα που
να στοχεύουν στη βελτίωση της αξιοπιστίας αυτών των εξοπλισμών ή συστημάτων.
Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον τακτικό έλεγχο των εφεδρικών
διατάξεων και εξοπλισμών ή των τεχνικών συστημάτων που δεν βρίσκονται σε
συνεχή χρήση .

10.4.

Οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 10.2, καθώς και τα μέτρα που
αναφέρονται στο σημείο 10.3 θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία της
λειτουργικής συντήρησης του πλοίου .

11 .

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

11.1 .

H εταιρεία θα πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί διαδικασίες ελέγχου όλων των

εγγράφων και στοιχείων που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας.
11.2 .

H εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

11.2.1 .

τα ισχύοντα έγγραφα βρίσκονται διαθέσιμα σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις,

11.2.2.

αλλαγές στα έγγραφα εξετάζονται και εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
και

11.2.3 .

τα μη ισχύοντα έγγραφα αποσύρονται άμεσα.

11.3.

Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν και να εφαρμόσουν το
σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας μπορούν να αναφέρονται σαν «Εγχειρίδιο διαχεί
ρισης της ασφάλειας». Τα έγγραφα και στοιχεία θα πρέπει να τηρούνται σε μορφή
που η εταιρεία θεωρεί περισσότερο αποτελεσματική. Κάθε πλοίο πρέπει να είναι
εφοδιασμένο με όλα τα αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα.

12 .

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12.1 .

H εταιρεία θα πρέπει να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους για να διαπιστώνει αν οι
δραστηριότητες σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης πληρούν τις
απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας.
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H εταιρεία θα πρεπει περιοδικά να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήμα
τος διαχείρισης της ασφάλειας και όταν απαιτείται να το αναθεωρεί, σύμφωνα με
διαδικασίες που καθιερώθηκαν από την ίδια.

12.3.

Οι έλεγοι και οι πιθανές διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα
με τις καθορισμένες έγγραφες διαδικασίες.

12.4.

Το προσωπικό που διενεργεί ελέγχους θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τους
τομείς που ελέγχονται, εκτός αν αυτό δεν είναι πρακτικά δυνατό εξ αιτίας του
μεγέθους και της μορφής της εταιρείας.

12.5.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και αναθεωρήσεων θα πρέπει να τίθενται υπόψη όλου
του προσωπικού, που έχει αρμοδιότητα στο τμήμα αυτό.

12.6.

Το διευθυντικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το τμήμα αυτό θα πρέπει να
εκτελεί έγκαιρα διορθωτικές ενέργειες για τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

13 .

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

13.1 .

Το πλοίο θα πρέπει να λειτουργεί από εταιρεία που έχει εφοδιασθεί με πιστοποιητικό
συμμόρφωσης, σχετικό με το πλοίο αυτό.

13.2.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να εκδίδεται για κάθε εταιρεία που συμμορφώ
νεται με τις απαιτήσεις του κώδικα ΙSΜ από τη διοίκηση, από οργανισμό αναγνωρι
σμένο από τη διοίκηση ή από την κυβέρνηση της χώρας, ενεργώντας εξ ονόματος της

διοίκησης, στην οποία η εταιρεία έχει επιλέξει να διενεργεί τις εργασίες της. Το
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό σαν αποδεικτικό στοιχείο ότι η εταιρεία
έχει την ικανότητα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του κώδικα.
13.3.

Αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού θα πρέπει να βρίσκεται στο πλοίο ώστε o
πλοίαρχος, αν του ζητηθεί, να το παρουσιάζει για έλεγχο από τη διοίκηση ή
οργανισμούς αναγνωρισμένους από αυτή.

13.4.

Πιστοποιητικό, που ονομάζεται πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας, θα πρέπει
να εκδίδεται για το πλοίο από τη διοίκηση ή οργανισμό αναγνωρισμένο από τη
διοίκηση. H διοίκηση θα πρέπει, όταν εκδίδει το πιστοποιητικό, να διαπιστώνει ότι η
εταιρεία και η επί του πλοίου διαχείρισή της λειτουργούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο
σύστημα διαχείρισης της ασφαλείας.

13.5.

H διοίκηση ή οργανισμός αναγνωρισμένος από τη διοίκηση θα πρέπει περιοδικά να
διαπιστώνει τη σωστή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας του
πλοίου, όπως αυτό έχει εγκριθεί.
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ΟΔΗΓΙΑ 95/64/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 8ης Δεκεμβρίου 1995
σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και
επιβατών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ότι η Επιτροπή πρεπει να υποβάλει, σε εύθετο χρόνο,
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας*

Έχοντας υπόψη:

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος προκει
μένου να επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα
στατιστικά τους συστήματα στις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας και να θέσουν σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα προ
τύπων μελετών όσον αφορά ειδικά προβλήματα που θέτει
η συλλογή ορισμένων στοιχείων*

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 213 ,

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι, για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που της έχουν
ανατεθεί στο πλαίσιο της κοινής ναυτιλιακής πολιτικής, η
Επιτροπή πρέπει να διαθέτει συγκρίσιμες, αξιόπιστες,
συγχρονισμένες και τακτικές στατιστικές για το εύρος και

την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων
και επιβατών προς και από την Κοινότητα, μεταξύ των
κρατών μελών, καθώς και εντός των κρατών μελών
επίσης τη σημασία που αποδίδει στην καλή γνώση της
αγοράς των θαλάσσιων μεταφορών για τα κράτη μέλη και
τους οικονομικούς φορείς*

ότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα καμία στατιστική που να
καλύπτει πλήρως, σε κοινοτική κλίμακα, τις θαλάσσιες
μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών

ότι η απόφαση 93/464/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 1993 σχετικά με το πρόγραμμα-πλαίσιο για τις
δράσεις προτεραιότητας στον τομέα της στατιστικής πλη
ροφόρησης 1993-1997 (4) υπογράμμισε τη σημασία κατάρτι
σης πλήρων στατιστικών τέτοιου είδους*

ότι η συλλογή κοινοτικών στατιστικών στοιχείων σε συγκρί
σιμη ή εναρμονισμένη βάση επιτρέπει τη θέσπιση ενός
ολοκληρωμένου συστήματος που θα παρέχει αξιόπιστες,
συμβατές και ενημερωμένες πληροφορίες*

ότι η Κοινότητα θα πρέπει, κατά την περίοδο εκκίνησης,
να παράσχει στα κράτη μέλη οικονομική συνδρομή για την
πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών
ότι για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμ
βανομένων των μέτρων που απαιτούνται για την προσαρ
μογή της στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, θα πρέπει
να κληθεί η επιτροπή του στατιστικού προγράμματος των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία ιδρύθηκε με την από
φαση 89/382/EOK, Ευρατόμ του Συμβουλίου (5)*

ότι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η
δημιουργία κοινών στατιστικών προτύπων που επιτρέπουν
την παραγωγή εναρμονισμένων πληροφοριών αποτελεί
ενέργεια η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί με αποτελεσμα
τικότητα παρά μόνον σε κοινοτικό επίπεδο και ότι η
συλλογή των στατιστικών στοιχείων θα γίνεται σε κάθε
κράτος μέλος υπό την εποπτεία των οργανισμών και φορέ
ων που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των επίσημων
στατιστικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν κοινοτικές στατιστικές σχετικά
με τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών που πραγμα
τοποιούνται από σκάφη τα οποία καταπλέουν στους λιμέ
νες που βρίσκονται στην επικράτειά τους.
Άρθρο 2
Ορισμοί

ότι τα στοιχεία που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές
εμπορευμάτων και επιβατών πρέπει να καταστούν συγκρί
σιμα μεταξύ των επί μέρους κρατών και μεταξύ των διαφό
ρων τρόπων μεταφοράς*
(')
(2)
0
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C 214 της 4. 8. 1994 σ. 12.
C 151 τηC 19. 6. 1995, σ. 493.
C 397 της 31 . 12. 1994, σ. 6.
L 219 της 28. 8. 1993, σ. 1 .

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

1 , «θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών»:
οι κινήσεις εμπορευμάτων και επιβατών με πλοία, σε
διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου ή εν
μέρει στη θάλασσα.

^
o ΕΕ αριθ. L 181 της 28. 6. 1989, σ. 47.
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Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας περιλαμβά
νει επίσης τα εμπορεύματα:
α) που μεταφέρονται προς εγκαταστάσεις ανοιχτής
θάλασσας (offshore)·

β) που λαμβάνονται από το βυθό της θάλασσας και
εκφορτώνονται στους λιμένες.
Τα καύσιμα και τα λοιπά εφόδια που τίθενται στη
διάθεση των πλοίων δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας.
2. «Θαλασσοπλοούν πλοίο»: πλοίο, εκτός εκείνων που
κυκλοφορούν αποκλειστικά σε εσωτερικά ύδατα ή σε

ύδατα που κείνται εντός ή πλησίον προστατευομένων
υδάτων ή ζωνών όπου εφαρμόζονται λιμενικοί κανο
νισμοί.
Τα αλιευτικά και τα πλοία-εργοστάσια για την επεξερ
γασία ψαριών, τα πλοία που διενεργούν γεωτρήσεις και
ανιχνεύσεις, τα ρυμουλκά, οι βυθοκόροι, τα ερευνητικά
και εξερευνητικά πλοία, τα πολεμικά πλοία και τα
σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για μη
εμπορικούς σκοπούς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο
γής της παρούσας οδηγίας.

3. «Λιμένας»: χώρος o οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις που
επιτρέπουν στα εμπορικά πλοία να προσορμίζουν και
να φορτώνουν ή να εκφορτώνουν εμπορεύματα και να
αποβιβάζουν ή να επιβιβάζουν επιβάτες από ή σε
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Άρθρο 4
Λιμένες

1 . Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας καταρτίζεται,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13,
κατάλογος λιμένων, κωδικοποιημένων και ταξινομημένων
κατά χώρα και κατά θαλάσσια παράκτια ζώνη.

2. Κάθε κράτος μέλος επιλέγει από τον κατάλογο αυτόν
τους λιμένες από τους οποίους διέρχονται ετησίως πάνω
από ένα εκατομμύριο τόνοι εμπορευμάτων ή στους οποί
ους καταγράφονται πάνω από 200 000 κινήσεις επιβατών.
Επί χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη από
την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, κάθε κρά
τος μέλος μπορεί να επιλέγει μόνο τους λιμένες από τους
οποίους διέρχονται ετήσιως πάνω από 2 εκατομμύρια τόνοι
εμπορευμάτων ή στους οποίους καταγράφονται πάνω από
400 000 κινήσεις επιβατών.

Για κάθε επιλεγόμενο λιμένα παρέχονται λεπτομερή στοι
χεία, σύμφωνα με το παράρτημα VIII, για τους τομείς
(εμπορεύματα, επιβάτες) για τους οποίους αυτός o λιμένας
πληροί το κριτήριο επιλογής και, ενδεχομένως, συνοπτικά
στοιχεία για τον άλλο τομέα.
3 . Για τους μη επιλεγόμενους λιμένες του καταλόγου ,
παρέχονται συνοπτικά στοιχεία, σύμφωνα με το παράρτη
μα VIII, «σύνολο δεδομένων A3».

πλοία .

Άρθρο 5

4. «Εθνικότητα του θαλάσσιου μεταφορέα»; χώρα στην
οποία είναι εγκατεστημένο το αληθινό κέντρο των
εμπορικών δραστηριοτήτων του μεταφορέα.
5. «Θαλάσσιος μεταφορέας»: κάθε πρόσωπο υπό του
οποίου ή εξ ονόματος του οποίου συνάπτεται σύμβαση
μεταφοράς εμπορευμάτων ή προσώπων διά θαλάσσης
με φορτωτή ή με επιβάτη.

Ακρίβεια των στατιστικών

Οι μέθοδοι συλλογής των στοιχείων πρέπει να ανα
πτυχθούν κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται στα κοινοτι
κά στατιστικά στοιχεία για τις θαλάσσιες μεταφορές η
απαιτούμενη ακρίβεια για τα σύνολα στατιστικών δεδομέ
νων που περιγράφονται στο παράρτημα VIII. Οι κανόνες
ακριβείας καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 13 .

Άρθρο 3

Χαρακτηριστικά της συλλογής στοιχείων
1 . Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στοιχεία που αφορούν
τους ακόλουθους τομείς:

α) πληροφορίες για τα εμπορεύματα και τους επιβάτες·
β) πληροφορίες για το πλοίο.

Τα πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 100 μπορούν να
αποκλειστούν από τη συλλογή στοιχείων.
2. Τα χαρακτηριστικά της συλλογής των στοιχείων, ήτοι οι
στατιστικές μεταβλητές κάθε τομέα, οι ονοματολογίες για
την ταξινόμησή τους, καθώς και η περιοδικότητα παρατή
ρησης, αναφέρονται στα παραρτήματα της παρούσας οδη
γίας.

3. H συλλογή των στοιχείων βασίζεται, στο μέτρο του
δυνατού , στις διαθέσιμες πηγές, περιορίζοντας την επι
βάρυνση των απαντώντων.

Άρθρο 6

Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της συλλογής
στοιχείων

Τα κράτη μέλη επεξεργάζονται τις στατιστικές πληροφορί
ες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 3 , κατά τρόπον
ώστε να καταρτίζουν συγκρίσιμες στατιστικές με την ακρί

βεια που προβλέπεται στο άρθρο 5.
Άρθρο 7

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων της συλλογής στοιχείων
1 . Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Στατιστική Υπηρεσία
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα αποτελέσματα της συλλο
γής των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 3, περιλαμ
βανομένων των στοιχείων που κρίνονται εμπιστευτικά από
τα κράτη μέλη βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των εθνικών
πρακτικών που αφορούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των
στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρα
τόμ, ΕΟΚ) αριθ . 1588/90 του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου
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1990 σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύ
πτονται από το στατιστικό απόρρητο (').

2 . Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται σύμφωνα με τη διάρ
θρωση των συνόλων στατιστικών δεδομένων που ορίζεται
στο παράρτημα VIII. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαβίβα
σης των αποτελεσμάτων καθορίζονται σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13 .
3 . H διαβίβαση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται
εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου
παρατήρησης για τα στοιχεία τριμηνιαίας περιοδικότητας
και εντός οκτώ μηνών για τα στοιχεία ετήσιας περιοδικότη
τας .

H πρώτη διαβίβαση καλύπτει το πρώτο τρίμηνο του έτους
1997 .

Άρθρο 8
Εκθέσεις

1 . Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε πλη
ροφορία σχετική με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή των στοιχείων. Της κοινοποιούν επίσης,
ενδεχομένως, τις σημαντικές μεταβολές που πραγματοποι
ούνται στις χρησιμοποιούμενες μεθόδους συλλογής.
2. H Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά
με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στα πλαίσια των
εργασιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρού
σα οδηγία μετά από τρία έτη συλλογής στοιχείων.
Άρθρο 9

Διάδοση των στατιστικών στοιχείων
H Επιτροπή διαδίδει τα κατάλληλα στατιστικά στοιχεία με
περιοδικότητα ανάλογη προς την περιοδικότητα της διαβί
βασης των αποτελεσμάτων.
Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τη δημοσίευση ή τη διάδοση
των στατιστικών στοιχείων από την Επιτροπή καθορίζο
νται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το

Αριθ. L 320/27

α) την σκοπιμοτητα και το κοστος, για τα κράτη μελη και
για τους απαντώντες, της συλλογής των ακόλουθων
στοιχείων:

— την περιγραφή των εμπορευμάτων, όπως ορίζονται
στο παράρτημα III και στο παράρτημα VIII, σύνολο
δεδομένων B1 ,
— τους επιβάτες που μεταφέρονται για μικρές απο
στάσεις,
— τις πληροφορίες για τα δρομολόγια feeder και για
την αλυσίδα διασυνδεδεμένων μέσων μεταφορών,
— τα στοιχεία σχετικά με την εθνικότητα του θαλάσ
σιου μεταφορέα-

β) τη δυνατότητα να συλλέγονται τα στοιχεία σε συμμόρ
φωση προς τους διακανονισμούς που έχουν συναφθεί
στα πλαίσια της απλοποίησης των εμπορικών διαδικα
σιών, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ΙSΟ ),
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης ( CΕΝ) και
των διεθνών τελωνειακών κανονιστικών διατάξεων.

H Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο για τα αποτελέσμα
τα των προτύπων μελετών και του υποβάλει προτάσεις
σχετικά με τη δυνατότητα γενίκευσης του συστήματος που
εισάγεται με την παρούσα οδηγία, ώστε να συλλέγονται
τακτικά αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία.
Άρθρο 11

Οικονομική συνδρομή

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά τα τρία πρώτα έτη
εφαρμογής των στατιστικών καταγραφών που προβλέπει η
παρούσα οδηγία, οικονομική ενίσχυση από την Κοινότητα
για το κόστος εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών.
2. Το ποσό των πιστώσεων που χορηγούνται κατ ' έτος για
την οικονομική ενίσχυση που αναφέρεται στην παράγραφο
1 καθορίζεται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του
προϋπολογισμού .
3. H αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθορίζει τις
διαθέσιμες για κάθε έτος πιστώσεις.

άρθρο 13 .

Άρθρο 12

Λεπτομέρειες εφαρμογής
Άρθρο 10

Μεταβατική περίοδος

1 . Επί μεταβατική περίοδο μέχρι τρία έτη, είναι δυνατόν,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13, να επιτραπούν
παρεκκλίσεις από την παρούσα οδηγία, στο μέτρο στο
οποίο τα εθνικά στατιστικά συστήματα χρειάζονται σημα
ντικές αναπροσαρμογές.

2. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 , θα θεσπιστεί, με τη διαδι
κασία του άρθρου 13, πρόγραμμα προτύπων μελετών για
τα ακόλουθα θέματα:
( ι ) ΕΕ αριθ. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1 .

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, περι
λαμβανομένων των απαιτούμενων μέτρων για την προσαρ
μογή της στις οικονομικές και τεχνικές εξελίξεις, και ειδικό
τερα:

— η προσαρμογή των χαρακτηριστικών της συλλογής
στοιχείων (άρθρο 3) και του περιεχομένου των παραρ
τημάτων της παρούσας οδηγίας, εφόσον η προσαρμογή
αυτή δεν επιφέρει σημαντική αύξηση του κόστους για
τα κράτη μέλη ή/και της επιβάρυνσης των απαντώ
ντων ,

— o κατάλογος λιμένων, τον οποίο θα ενημερώνει τακτικά
η Επιτροπή, κωδικοποιημένων και ταξινομημένων
κατά χώρα και κατά θαλάσσια παράκτια ζώνη (άρθρο
4 ,
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— οι απαιτήσεις ακρίβειας (άρθρο 5 ),

Στην περίπτωση αυτή:

— η τεχνική περιγραφή ενός αρχείου στοιχείων και των
κωδικών για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων στην
Επιτροπή (άρθρο 7),

— η Επιτροπή αναβάλει, για τρεις μήνες από την ημερο
μηνία της ανακοίνωσης αυτής, την εφαρμογή των
μέτρων που αποφασίστηκαν από αυτήν,

— οι λεπτομέρειες της δημοσίευσης ή της διάδοσης των
στοιχείων (άρθρο 9),

— το Συμβούλιο μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να λάβει
διαφορετική απόφαση στην προθεσμία που προβλέπε
ται στην προηγούμενη περίπτωση.

— οι παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της παρούσας οδη
γίας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου,
καθώς και η πρότυπη μελέτη (άρθρο 10),
— η ισοδύναμη ονοματολογία ομάδων σκαφών, σε ολική
χωρητικότητα (παράρτημα VII),
θεσπίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13.

Άρθρο 14

Εφαρμογή

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρ
φωση τους με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η
Ιανουαρίου 1997. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχε
τικά.

Άρθρο 13
Διαδικασία

1 . H Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του στατι
στικού προγράμματος που ιδρύθηκε με την απόφαση 89/
382/EOK, Ευρατόμ.

2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H
επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό
εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να καθορίσει o πρόε
δρος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος.
Αποφασίζει με την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο
148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των
αποφάσεων του καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει
πρότασης της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επι
τροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών μελών
σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O
πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

3. α) H Επιτροπή θεσπίζει τα μέτρα, τα οποία εφαρ
μόζονται αμέσως.

β) Εάν όμως τα μέτρα αυτά δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη που διατύπωσε η επιτροπή, ανακοινώνονται
αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής εκδίδονται από
τα κράτη μέλη .
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμε
νο του ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου , τις οποί
ες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.
Άρθρο 15

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα
από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 16

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 1995 .
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
J. ΒΟRRΕLL FΟΝΤΕLLΕS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕ! ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
1.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΗΤΕΣ

α) Πληροφορίες για τα εμπορεύματα και τους επιβάτες:

—
—
—
—

μεικτό βάρος των εμπορευμάτων σε τόνους,
είδος φορτίου, σύμφωνα με την ονοματολογία του παραρτήματος II,
περιγραφή των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την ονοματολογία του παραρτήματος III,
λιμένας δήλωσης,

— κατεύθυνση της κίνησης, είσοδος ή έξοδος,
— για τις εισόδους εμπορευμάτων: o λιμένας φόρτωσης (δηλαδή o λιμένας στον οποίο το φορτίο
φορτώθηκε στο πλοίο με το οποίο έφθασε στο λιμένα δήλωσης), χρησιμοποιώντας τους διάφορους
επιμέρους λιμένες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που περιγράφονται στον κατάλογο
των λιμένων και, εκτός του ΕΟΧ, τις θαλάσσεις παράκτιες ζώνες που περιγράφονται στο παράρτη
μα IV,

— για τις εξόδους εμπορευμάτων: o λιμένας εκφόρτωσης (δηλαδή o λιμένας στον οποίο το φορτίο
πρόκειται να εκφορτωθεί από το πλοίο με το οποίο εγκατέλειψε το λιμένα δήλωσης), χρησιμοποιώ
ντας τους διάφορους επιμέρους λιμένες του ΕΟΧ που περιγράφονται στον κατάλογο των λιμένων
και, εκτός του ΕΟΧ, τις θαλάσσιες παράκτιες ζώνες που περιγράφονται στο παράρτημα IV,

— αριθμός επιβατών που αρχίζουν ή τελειώνουν μια διαδρομή.

Για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται με εμπορευματοκιβώτια ή μονάδες Rο-Rο, πρέπει να καταγρά
φονται τα παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικά:
— αριθμός έμφορτων εμπορευματοκιβωτίων,
— αριθμός κενών εμπορευματοκιβωτίων,
— αριθμός έμφορτων κινητών μονάδων ( Rο-Rο),

— αριθμός κενών κινητών μονάδων ( Rο-Rο ).
β) Πληροφορίες για τα πλοία:
— αριθμός πλοίων,

— τόνοι νεκρού βάρους ή κόροι ολικής χωρητικότητας των πλοίων,
— χώρα ή έδαφος νηολόγησης των πλοίων, σύμφωνα με την ονοματολογία του παραρτήματος V,
— τύπος των πλοίων, σύμφωνα με την ονοματολογία του παραρτήματος VI,

— τάξη μεγέθους των πλοίων, σύμφωνα με την ονοματολογία του παραρτήματος VII.
2.

ΟΡΙΣΜΟΙ

α) «Εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς»: στοιχείο εξοπλισμού μεταφοράς

1 , με χαρακτήρα διαρκούς αγαθού και, συνεπώς, αρκετά ανθεκτικό για πολλαπλές χρήσεις,
2, σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με έναν ή περισσότε
ρους τρόπους μεταφοράς χωρίς διακοπή φόρτωσης,
3, εξοπλισμένο με εξαρτήματα που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό του , και ιδιαίτερα τη μεταφορά
του από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο,

4, σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να μπορεί να γεμίζεται και να αδειάζει,
5, μήκους 20 ποδών τουλάχιστον.

β) «Μονάδα Rο-Rο»: στοιχείο επί εξοπλισμού με τροχούς που προορίζεται για τη μεταφορά εμπορευμά
των, όπως φορτηγό ή ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο όχημα (ρυθμούλκα) που μπορεί να
οδηγηθεί ή να ρυμουλκηθεί πάνω σε πλοίο. Τα ρυμουλκούμενα οχήματα (ρυμούλκες) που ανήκουν
στους λιμένες ή στα πλοία περιλαμβάνονται στον ορισμό αυτό. Οι ονοματολογίες πρέπει να ακολου
θούν τη σύσταση αριθ. 21 της οικονομικής επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη «κωδικοί τύπων
φορτίου συσκευασιών και υλικών συσκευασίας.»
γ) «Φορτίο σε εμπορευματοκιβώτια»: έμφορτα ή κενά εμπορευματοκιβώτια που φορτώνονται σε ή
εκφορτώνονται από το πλοίο του τα μεταφέρει διά θαλάσσης.

δ) «Φορτίο Rο-Rο»: μονάδες Rο-Rο και εμπορεύματα (σε εμπορευματοκιβώτια ή μη) σε μονάδες Rο-Rο
που επιβαβάζονται σε ή αποβιβάζονται από το πλοίο που τα μεταφέρει διά θαλάσσης.
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ε) «Μεικτό βάρος εμπορευμάτων»: βάρος των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, περιλαμβανόμενης της
συσκευασίας, αλλά χωρίς το απόβαρο των εμπορευματοκιβωτίων και μονάδων Rο-Rο.
στ) «Νεκρό βάρος ( DWΤ)»: η διαφορά, σε τόνους, μεταξύ του εκτοπίσματος ενός πλοίου σε θερινή γραμμή
φόρτωσης με ειδικό βάρος 1,025 και του ιδίου βάρους του πλοίου , δηλαδή το εκτόπισμα του πλοίου
χωρίς φορτίο, καύσιμα, λιπαντικά, έρμα, νερό ή πόσιμο νερό στις δεξαμενές, καταναλώσιμες προμήθει
ες, επιβάτες, πλήρωμα και αποσκευές.

ζ) «Ολική χωρητικότητα ( GΤ)»: το μέτρο του συνολικού μεγέθους του πλοίου, το οποίο καθορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης του 1969 για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των
πλοίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Κατηγορία (')

Κωδικός

Υγρό φορτίο χύμα

10
11
12
13
19

Ξηρό φορτίο χύμα

20
21

I

Γεωργικά προϊόντα (π.χ. σιτηρά, σόγια, ταπιόκα)
Άλλα ξηρά εμπορεύματα χύμα

32

33
34
50
51

I
52

l
53

54
56

Rο-Rο ( μη αυτοκινούμενα)

Ξηρά εμπορεύματα χύμα (δεν υπάρχει μονάδα φορτίου)
Μετάλλευμα

23

31

Rο-Rο (αυτοκινούμενα )

Άλλα υγρά εμπορεύματα χύμα

Άνθρακας

30

l

Υγρά εμπορεύματα χύμα (δεν υπάρχει μονάδα φορτίου)
Υγραέριο
Αργό πετρέλαιο
Προϊόντα πετρελαίου

22

29

Εμπορευματοκιβώτια

Περιγραφή

60
61

62

Εμπορεύματα σε μεγάλα εμπορευματοκιβώτια
Μονάδες φορτίου 20'
Μονάδες φορτίου 40'
Μονάδες φορτίου > 20 ' και < 40 '
Μονάδες φορτίου > 40 '
Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες
Εμπορεύματα εντός οδικών αυτοκινήτων οχημάτων για τη
μεταφορά εμπορευμάτων, συνοδευομένων από
ρυμουλκούμενα οχήματα (ρυμούλκες)
Επιβατικά αυτοκίνητα, συνοδευόμενα από ρυμουλκούμενα
οχήματα και τροχόσπιτα
Επιβατικά λεωφορεία
Αυτοκίνητα οχήματα εισαγωγών/εξαγωγών
Ζωντανά ζώα «όρθια»
Άλλες κινητές μονάδες
Εμπορεύματα εντός ρυμουλκουμένων οχημάτων μεταφοράς
εμπορευμάτων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων, μη
συνοδευόμενων

Τροχόσπιτα, μη συνοδευόμενα, και λοιπά οδικά
ρυμουλκούμενα οχήματα γεωργικής και βιομηχανικής

Βάρος/χωρητικότητα

Αριθμός

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xO

x

xO

x
x

xo
xo
x (2)

x

X

xO

X

x

χ (2)

xO

X

χρήσης
63

Άλλα γενικά φορτία
(περιλαμβανομένων των
μικρών

εμπορευματοκιβωτίων)

90
91
92
99

Εμπορεύματα εντός σιδηροδρομικών βαγονιών,
ρυμουλκούμενων οχημάτων θαλάσσιων μεταφορών
μεταφερομένων με πλοία, φορτηγίδων για τη μεταφορά
εμπορευμάτων που μεταφέρονται με πλοία

Άλλα φορτία που δεν κατατάσσονται αλλού
Δασικά προϊόντα
Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα
Άλλα γενικά φορτία

x

x
x
x

(') Οι κατηγορίες αυτές είναι σύμφωνες με τη σύσταση αριθ . 21 της οικονομικής επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη.
(3) Μόνον o συνολικός αριθμός μονάδων.

(·') H καταγραφόμενη ποσότητα είναι το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων, περιλαμβανομένης της συσκευασίας, όχι όμως του βάρους των εμπορευματοκιβωτίων
και .των μονάδων Rο-Rο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

H χρησιμοποιούμενη ονοματολογία εμπορευμάτων πρέπει να συμφωνεί με την ΝSΤ/R (') έως ότου η Επιτροπή
αποφασίσει την αντικατάστασή της, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη
ΟΜΑΔΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ομάδες
εμπορευμάτων

Κεφάλαιο της

1

0

Ομάδες της
ΝSΤ/R ~

ΝSΤ/R

Περιγραφή εμπορευμάτων

01

Σιτηρά

2

02, 03

Πατάτες, άλλα νωπά ή κατεψυγμένα λαχανικά, νωπά φρούτα

3

00, 06

Ζωντανά ζώα, ζαχαρότευτλα

4

05

Ξυλεία και φελλός

5

04, 09

Υφαντικές ύλες και απορρίμματα, άλλες πρώτες ύλες ζωικής ή
φυτικής προέλευσης

6

1

7

11 , 12, 13, 14, 16, 17

Είδη διατροφής και ζωοτροφές

18

Ελαιούχα προϊόντα

8

2

21 , 22, 23

Στερεά ορυκτά καύσιμα

9

3

31

Αργό πετρέλαιο

32 , 33 , 34

Προϊόντα πετρελαίου

41 , 46

Σιδηρομετάλλευμα, παλαιοσίδηρος, κόνις υψικαμίνων

45

Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα και απορρίμματα

10
11

4

12
13

5

51 , 52, 53, 54, 55 , 56

Μεταλλουργικά προϊόντα

14

6

64, 69

Τσιμέντο, ασβέστης, μεταποιημένα οικοδομικά υλικά

61 . 62, 63, 65

Ορυκτά, κατεργασμένα ή μη

15
16

7

71 , 72

Φυσικά ή παρασκευασμένα λιπάσματα

17

8

83

Ανθρακοχημικά προϊόντα, πίσσες

81 , 82, 89

Χημικά προϊόντα, εκτός των ανθρακοχημικών προϊόντων και των

18

πισσών
84

Κυτταρίνη και απορρίμματα

91 , 92, 93

Οχήματα και μεταφορικό υλικό, μηχανές, κινητήρες, έστω και
αποσυναρμολογημένοι, και εξαρτήματα

21

94

Μεταλλικά είδη

22

95

Γυαλί, προϊόντα υαλουργίας, κεραμικά προϊόντα

23

96, 97

Δέρμα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, είδη ένδυσης, διάφορα
μεταποιημένα είδη

24

99

Διάφορα είδη

19
20

9

(') Δημοσίευση της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έκδοση 1968.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΘΑΓΑΣΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΖΩΝΕΣ

H ονοματολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι η γεωγραφική ονοματολογία, που εγκρίθηκε για το 1993
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 208/93 της 1ης Φεβρουαρίου 1993 περί της ονοματολογίας των χωρών για τις
στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη της ('), με την
εξής επιφύλαξη: για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο θα χρησιμοποιούνται, αντιστοίχως, οι κωδικοί 017 και 018,
όταν οι δύο αυτές χώρες πρέπει να εξετάζονται χωριστά.
O κωδικός αποτελείται από τέσσερις αριθμούς: τους τρεις πρώτους αριθμούς του κωδικού που προβλέπεται
στην προαναφερθείσα ονοματολογία, ακολουθούμενους από τον αριθμό 0 (π.χ. o κωδικός για τις Κάτω Χώρες
είναι 0030), εκτός από τις χώρες που διαιρούνται σε περισσότερες της μιας θαλάσσιες παράκτιες ζώνες, οι
οποίες θα προσδιορίζονται με έναν τέταρτο αριθμό διαφορετικό από το 0 (από 1 έως 7), όπως αναφέρεται
παρακάτω:
Κωδικός
Θαλάσσιες παράκτιες ζώνες
θαλάσσιας
παράκτιας
ζώνης
0011
0012
0041
0042
0043
0061
0062
0063
0111
0112

Γαλλία: Ατλαντικός και Βόρεια Θάλασσα
Γαλλία: Μεσόγειος
Γερμανία: Βόρεια Θάλασσα
Γερμανία: Βαλτική Θάλασσα
Γερμανία: Ρήνος
Ηνωμένο Βασίλειο
Νήσος Μαv
Αγγλονορμανδικές Νήσοι
Ισπανία: Ατλαντικός (Βόρεια Ακτή)
Ισπανία: Μεσόγειος και Ατλαντικός (Νότια Ακτή)

0301
0302
0521
0522
0751
0752

Σουηδία: Βαλτική
Σουηδία: Βόρειος Θάλασσα
Τουρκία: Μαύρη Θάλασσα
Τουρκία: Μεσόγειος
Ρωσία: Μαύρη Θάλασσα
Ρωσία: Βαλτική

0753

Ρωσία: Ασία

2041
2042

Μαρόκο: Μεσόγειος
Μαρόκο: Δυτική Αφρική

2201
2202

6241
6242
6321

Αίγυπτος: Μεσόγειος
Αίγυπτος: Ερυθρά Θάλασσα
Ισραήλ: Μεσόγειος
Ισραήλ: Ερυθρά Θάλασσα
Σαουδική Αραβία: Ερυθρά Θάλασσα

6322
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007

Σαουδική Αραβία: Περσικός Κόλπος
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Ατλαντικός (Βόρεια Ακτή)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Ατλαντικός (Νότια Ακτή)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Κόλπος Μεξικού
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Ειρηνικός (Νότια Ακτή)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Ειρηνικός (Βόρεια Ακτή)
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Μεγάλες Λίμνες
Πόρτο Ρίκο

4041
4042

Καναδάς: Ατλαντικός
Καναδάς: Μεγάλες Λίμνες και Άνω Άγιος Λαυρέντιος
Καναδάς: Δυτική Ακτή

4043

4801
4802
9991
9992

Κολομβία: Βόρεια Ακτή
Κολομβία: Δυτική Ακτή
Με τους συμπληρωματικούς κωδικούς
Εγκαταστάσεις ανοιχτής θάλασσας «( off-shore )»
Σύνολα και μη περιγραφόμενα αλλού

(') ΕΕ αριθ. L 25 της 2. 2. 1993, σ. 11 .
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ΚΡΑΤΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ! ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

H ονοματολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι η γεωγραφική ονοματολογία, η οποία εγκρίθηκε για το
1993 με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 208/93 της 1ης Φεβρουαρίου 1993 περί της ονοματολογίας των χωρών για
τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου ανάμεσα στα κράτη μέλη της ('), με
την εξής επιφύλαξη: για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο θα χρησιμοποιούνται, αντιστοίχως, οι κωδικοί 017 και
018, όταν οι δύο αυτές χώρες πρέπει να εξετάζονται χωριστά.

o κωδικός αποτελείται από τέσσερις αριθμούς: τους τρεις πρώτους αριθμούς του κωδικού που προβλέπεται
στην προαναφερθείσα ανοματολογία, ακολουθούμενους από τον αριθμό 0 (π.χ. o κωδικός για τη Γαλλία θα
είναι 0010), εκτός από τις χώρες που έχουν περισσότερα του ενός νηολόγια.

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερα του ενός νηολόγια o κωδικός θα έχει ως εξής:
0011

Γαλλία

0012

Νήσοι Κεργκελέν

0061
0062

Ηνωμένο Βασίλειο
Νήσος Μαν

0063

Αγγλονορμανδικές Νήσοι

0064

Γιβραλτάρ

0081

Δανία

0082

Δανία ( DIS )

0101
0102

Πορτογαλία
Πορτογαλία ( ΜΑR )

01 1 1

Ισπανία

0112

Ισπανία ( Rebeca )

4001
4002
4611

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Πόρτο Ρίκο
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

4612

Μονσεράτ

8141
8142
8901
8902

Νεοζηλανδική Ωκεανία
Νήσοι Cook
Άλλες πολικές περιοχές
Γαλλικό Έδαφος Ανταρκτικής

(') ΕΕ αριθ . L 25 της 2. 2. 1993 , σ. 11 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (ΙCSΤ-CΟΜ )

Κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε κάθε τύπο πλοίου

Τύπος
10

Υγρά φορτία χύμα

Πετρελαιοφόρο
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων
Δεξαμενοφορτηγίδα
Πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου
Άλλα δεξαμενόπλοια

20

Ξηρά φορτία χύμα

Πετρελαιοφόρο/πλοίο μεταφοράς φορτίου χύμα
Πλοίο μεταφοράς φορτίου χύμα

31

Εμπορευματοκιβώτια

Πλοίο αποκλειστικά για εμπορευματοκιβώτια

32

Εδικές μεταφορές

Πλοίο μεταφοράς φορτηγίδων
Πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων
Πλοίο μεταφοράς ακτινοβολημένων καυσίμων
Πλοίο μεταφοράς ζώων
Πλοίο μεταφοράς οχημάτων
Αλλα πλοία ειδικών μεταφορών

33

Γενικά εμπορεύματα, χωρίς
εξειδίκευση

Πλοίο ψυγείο
Πλοίο για τη διακίνηση με ράμπες φορτοεκφόρτωσης και για επιβάτες
Πλοίο για τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων με ράμπες
φορτοεκφόρτωσης
Αλλα φορτηγά πλοία για τη διακίνηση εμπορευμάτων με ράμπες
φορτοεκφόρτωσης
Πλοίο συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευμάτων γενικού
χαρακτήρα/επιβατών
Πλοίο συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευμάτων γενικού
χαρακτήρα/εμπορευματοκιβωτίων
Πλοίο με ένα κατάστρωμα για τη μεταφορά εμπορευμάτων γενικού
χαρακτήρα

Πλοίο με περισσότερα του ενός καταστρώματα για τη μεταφορά
εμπορευμάτων γενικού χαρακτήρα
34

Φορτηγίδες για τη μεταφορά
ξηρού φορτίου

Deck barge
Hopper barge
Lash-seabee barge
Open dry cargo barge
Covered dry cargo barge
Other dry cargo barge nei

35

Επιβάτες

Κρουαζιερόπλοιο

Αλλα πλοία σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη μεταφορά επιβατών
41

Αλιεία f)

Αλιευτικό σκάφος (')

Πλοίο-εργοστάσιο για την επεξεργασία ψαριών (*)
42

Δραστηριότητες ανοιχτής
θάλασσας ( offshore )

Γεώτρηση και αναζήτηση κοιτασμάτων (*)
Ανεφοδιασμός στην ανοιχή θάλασσα

43

Ρυμουλκά (4)

Ρυμουλκά (*)
Βυθοκόροι (*)

49

Διάφορα (*)

Έρευνα/αναζήτηση κοιτασμάτων (*)
Βυθοκόροι (*)

Άλλα πλοία και σκάφη μη αναφερόμενα αλλού (*)
Π Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
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ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

εκφρασμένες σε τόνους νεκρού βάρους (DWΤ) ή σε ολική χωρητικότητα ( GΤ)

H ονοματολογία αυτή αφορά μόνο τα πλοία ολικής χωρητικότητας 100 και άνω.

I

Κατώτατο όριο

Ανώτατο όριο

Ομάδα
GT

DWΤ

έως

01

GΤ

DWΤ

499

02

500

999

03

1000

1999

04

2 000

2 999

05

3 000

3 999

06

4 000

4 999

07

5000

5 999

08

6 000

6 999

09

7 000

7 999

10

8 000

8 999

11

9 000

9 999

12

10000

13

20 000

19 999
29 999

14

30000

39 999

15

40 000

49 999

16

50 000

79 999

17

80 000

99 999

18

100 000

149 999

l

199 999

19

150000

20

200 000

249 999

21

250000

299 999

22

300 000 και άνω

Σημείωση: Στην περίπτωση κατά την οποία ληφθούν υπόψη, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, τα πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 100,
θα τους δοθεί κωδικός ομάδας «99».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα σύνολα δεδομένων που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό καθορίζουν την περιοδικότητα κατάρτισης των
στατιστικών που ζητά η Κοινότητα για τις θαλάσσιες μεταφορές. Κάθε σύνολο καθορίζει μια συνδυασμένη
κατανομή σε περιορισμένο αριθμό κριτηρίων σε διάφορα επίπεδα των ονοματολογιών, με ομαδοποίηση για όλα
τα άλλα κριτήρια κατανομής και για την οποία απαιτούνται στατιστικές καλής ποιότητας.

Οι όροι συλλογής για το σύνολο των δεδομένων B1 , θα καθοριστούν από το Συμβούλιο βάσει πρότασης της
Επιτροπής, έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρότυπης μελέτης που θα διεξαχθεί κατά την τριετή
μεταβατική περίοδο, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρούσας της οδηγίας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

*

Τα σύνολα δεδομένων που πρέπει να παρέχονται για τους επιλεγμένους λιμένες για τα εμπορεύματα και
τους επιβάτες είναι: ΑΙ , A2, B1 , Γ1 , ΔΙ , ΕΙ και ΣΤ1

*

Τα σύνολα δεδομένων που πρέπει να παρέχονται για τους επιλεγμένους λιμένες για τα εμπορεύματα, αλλά
όχι για τους επιβάτες, είναι: Al , A2, A3, B1 , Γ1 , ΕΙ και ΣT1·

*

Τα σύνολα δεδομένων που πρέπει να παρέχονται για τους επιλεγμένους λιμένες για τους επιβάτες, αλλά όχι
για τα εμπορεύματα, είναι: A3, ΔΙ και ΣΤ1 *

* Το σύνολο δεδομένων που πρέπει να παρέχεται για τους επιλεγμένους λιμένες (ούτε για τα εμπορεύματα
ούτε για τους επιβάτες) είναι: A3
Σύνολο δεδομένων ΑΙ: Θαλάσσιες μεταφορές στους κυριότερους ευρωπαϊκούς λιμένες κατά λιμένα, είδος
φορτίου και σχέση
Περιοδικότητα:

τριμηνιαία
Μεταβλητές

Κριτήρια
κατανομής

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Ονοματολογίες

των κωδικών

αλφαβητικός κωδικός
2 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός

ΑΙ

(1 , 2, 3, 4)
Λιμένες ΕΟΧ επιλεγμένοι από τον
κατάλογο λιμένων
Είσοδος, έξοδος ( 1 , 2)

Λιμένας φόρτωσης/
εκφόρτωσης
Σχέση

1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός

Είδος φορτίου

1-ψήφιος αριθμός

Πίνακας

Έτος αναφοράς
Τρίμηνο αναφοράς
Λιμένας δήλωσης
Κατεύθυνση

Δεδομένο: Μεικτό βάρος των εμπορευμάτων σε τόνους.

(π.χ. 1997)

Λιμένες ΕΟΧ από τον κατάλογο
λιμένων
Θαλάσσιες παράκτιες ζώνες,
παράρτημα IV
Είδος φορτίου παράρτημα II (κατη
γορίες 1 , 2, 3, 5, 6, 9)
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Σύνολο δεδομένων A2: Θαλάσσιες μεταφορές, εκτός από τις μεταφορές που διενεργούνται με εμπορευματο
κιβώτια ή κινητές μονάδες, στους κυριότερους ευρωπαϊκούς λιμένες, κατά λιμένα,
είδος φορτίου και σχέση
τριμηνιαία

Περιοδικότητα:

Μεταβλητές

Κριτήρια
κατανομής

Πίνακας

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Λιμένας φόρτωσης/
εκφόρτωσης
Σχέση

αλφαβητικός κωδικός
2 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός

Είδος φορτίου

1-ψήφιος αριθμός

Έτος αναφοράς
Τρίμηνο αναφοράς
Λιμένας δήλωσης
Κατεύθυνση

Ονοματολογίες

των κωδικών

A2

(π.χ. 1997)
(1 , 2, 3, 4)
Λιμένες ΕΟΧ επιλεγμένοι από τον
κατάλογο λιμένων
Είσοδος, έξοδος ( 1 , 2)
Λιμένες ΕΟΧ από τον κατάλογο
λιμένων
Θαλάσσιες παράκτιες ζώνες,
παράρτημα IV
Είδος φορτίου , παράρτημα II (εκτός
από τα εμπορευματοκιβώτια και τα
Rο-Rο )

(υποκατηγορίες 10, 11 , 12, 13, 19, 20,
21 , 22, 23 , 29, 90, 91 , 92, 99)
Δεδομένο: Μεικτό βάρος των εμπορευμάτων σε τόνους.

Σύνολο δεδομένων A3: Πληροφορίες που ζητούνται από τους λιμένες για τους οποίους δεν ζητούνται
λεπτομερείς στατιστικές (πρβλ. άρθρο 4, παράγραφος 3)
Περιοδικότητα:
ετήσια
Μεταβλητές

Κριτήρια

Πίνακας

κατανομής

Έτος αναφοράς
Τρίμηνο αναφοράς
Λιμένας δήλωσης
Κατεύθυνση

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Ονοματολογίες

των κωδικών

αλφαβητικός κωδικός
2 γραμμάτων
4-·ψήφιος αριθμός
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
1-ψήφιος αριθμός

A3

(π.χ. 1997)
(0)

όλοι οι λιμένες του καταλόγου
λιμένων
Είσοδος, έξοδος (1 , 2)

Δεδομένα: Μεικτό βάρος των εμπορευμάτων σε τόνους.
Αριθμός επιβατών.

Σύνολο δεδομένων B1:
Περιοδικότητα:

Θαλάσσιες μεταφορές στους κυριότερους ευρωπαϊκούς λιμένες κατα λιμένα, είδος
φορτίου, εμπόρευμα και σχέση
ετήσια
Μεταβλητές

Κριτήρια
κατανομής

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Κατεύθυνση
Λιμένας φόρτωσης/
εκφόρτωσης
Σχέση

αλφαβητικός κωδικός
2 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός

Είδος φορτίου

1-ψήφιος αριθμός

Εμπόρευμα

2-ψήφιος αριθμός

Πίνακας

Έτος αναφοράς
Τρίμηνο αναφοράς
Λιμένας δήλωσης

Ονοματολογίες

των κωδικών

Δεδομένο: Μεικτό βάρος των εμπορευμάτων σε τόνους.

B1

(π.χ. 1997)

(0) ,

Λιμένες ΕΟΧ επιλεγμένοι από τον
κατάλογο λιμένων
Είσοδος, έξοδος ( 1 , 2)
Λιμένες ΕΟΧ από τον κατάλογο
λιμένων
Θαλάσσιες παράκτιες ζώνες,
παράρτημα IV
Είδος φορτίου , παράρτημα II (κατη
γορίες 1 , 2, 3 , 5 , 6, 9)
Ονοματολογία εμπορευμάτων,
παράρτημα III
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Σύνολο δεδομένων ΓΙ:

Θαλάσσιες μεταφορές, σε εμπορευματοκιβώτια ή Rο-Rο, στους κυριότερους ευρω
παϊκούς λιμένες κατά λιμένα, είδος φορτίου , σχέση και κατάσταση φόρτωσης

Περιοδικότητα:

τριμηνιαία
Μεταβλητές

Κριτήρια
κατανομής

Πίνακας

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Λιμένας φόρτωσης/
εκφόρτωσης
Σχέση

αλφαβητικός κωδικός
2 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός

Είδος φορτίου

2-ψήφιος αριθμός

Έτος αναφοράς
Τρίμηνο αναφοράς
Λιμένας δήλωσης
Κατεύθυνση

Ονοματολογίες

των κωδικών

ΓΙ

(π.χ. 1997)
(1 , 2, 3, 4)
Λιμένες ΕΟΧ επιλεγμένοι από τον
κατάλογο λιμένων

Είσοδος, έξοδος (1 , 2)
Λιμένες ΕΟΧ από τον κατάλογο
λιμένων
Θαλάσσιες παράκτιες ζώνες,
παράρτημα IV

Είδος φορτίου, παράρτημα II (μόνο
εμπορευματοκιβώτια και RοRο)
(υποκατηγορίες
30, 31 , 32 , 33 , 34, 50, 51 , 52, 53, 54,

56, 60, 61 , 62, 63)
Δεδομένα: Μεικτό βάρος των εμπορευμάτων σε τόνους (είδους φορτίου : υποκατηγορίες 30, 31 , 32, 33, 34, 50, 51 , 54, 56, 60, 61 ,
62, 63 ).

Αριθμός μονάδων (είδος φορτίου : υποκατηγορίες 30, 31 , 32, 33 . 34, 50, 51 , 52, 53 , 54, 56, 60, 61 , 62, 63).
Αριθμός μονάδων με φορτίο (είδος φορτίου : υποκατηγορίες 30, 31 , 32, 33, 34, 50, 51 , 60, 61 , 63 ).
Αριθμός κενών μονάδων (είδος φορτίου: υποκατηγορίες 30, 31 , 32, 33, 34, 50, 51 , 60, 61 , 63).

Σύνολο δεδομένων ΔΙ: Μεταφορές επιβατών στους κυριότερους ευρωπαϊκούς λιμένες κατά σχέση
Περιοδικότητα:

τριμηνιαία
Μεταβλητές

Κριτήρια
κατανομής

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Ονοματολογίες

των κωδικών

Πίνακας

αλφαβητικός κωδικός
2 γραμμάτων

ΔΙ

Έτος αναφοράς

(π.χ. 1997)
( 1 , 2, 3, 4)

Λιμένας φόρτωσης/
εκφόρτωσης
Σχέση

4-ψήφιος αριθμός
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός

Κράτος νηολόγησης του

4-ψήφιος αριθμός

Τρίμηνο αναφοράς
Λιμένας δήλωσης
Κατεύθυνση

πλοίου

Δεδομένο: Αριθμός επιβατών.

Λιμένες ΕΟΧ επιλεγμένοι από τον
κατάλογο λιμένων
Είσοδος, έξοδος (1 , 2)
Λιμένες ΕΟΧ από τον κατάλογο
λιμένων
Θαλάσσιες παράκτιες ζώνες ,
παράρτημα IV
Κράτος νηολόγησης του πλοίου,
παράρτημα V

Αριθ. L 320/40

[ EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 12. 95

Σύνολο δεδομένων ΕΙ:

Θαλάσσιες μεταφορές στους κυριότερους ευρωπαϊκούς λιμένες κατά λιμένα, είδος
φορτίου, σχέση και κράτος νηολόγησης του πλοίου

Περιοδικότητα:

ετήσια
Μεταβλητές

Κριτήρια
κατανομής

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Ονοματολογίες

των κωδικών

Πίνακας

αλφαβητικός κωδικός
2 γραμμάτων

ΕΙ

Έτος αναφοράς
Τρίμηνο αναφοράς
Λιμένας δήλωσης

(π.χ. 1997)
(0)

Σχέση

4-ψήφιος αριθμός
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
1-ψήφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
4-ψήφιος αριθμός

Είδος φορτίου

1-ψήφιος αριθμός

Κράτος νηολόγησης του

4-ψήφιος αριθμός

Κατεύθυνση

Λιμένας φόρτωσης/
εκφόρτωσης

πλοίου

Λιμένες ΕΟΧ επιλεγμένοι από τον
κατάλογο λιμένων
Είσοδος, έξοδος ( 1 , 2)

Λιμένες ΕΟΧ από τον κατάλογο
λιμένων
Θαλάσσιες παράκτιες ζώνες,
παράρτημα IV

Είδος φορτίου , παράρτημα II (κατη
γορίες 1 , 2, 3, 5 , 6, 9)
Κράτος νηολόγησης του πλοίου ,
παράρτημα V

Δεδομένο: Μεικτό βάρος των εμπορευμάτων σε τόνους.

Σύνολο δεδομένων ΣT1: Λιμενική κίνηση στους κυριότερους ευρωπαϊκούς λιμένες κατα λιμένα, τύπο και
μέγεθος του πλοίου που φορτώνει ή εκφορτώνει το φορτίο
τριμηνιαία

Περιοδικότητα:

Μεταβλητές

Κριτήρια
κατανομής

Πίνακας

Έτος αναφοράς
Τρίμηνο αναφοράς
Λιμένας δήλωσης
Κατεύθυνση

Τύπος πλοίου

[Μέγεθος του

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Ονοματολογίες

των κωδικών

αλφαβητικός κωδικός
2 γρμμάτων
4-ψήφιος αριθμός
1-ψίφιος αριθμός
αλφαβητικός κωδικός
5 γραμμάτων
1-ψήφιος αριθμός
1-ψήφιος αριθμός
2-ψήφιος αριθμός

πλοίου dwt

Δεδομένο: Αριθμός πλοίων.
Τόνοι νεκρού βάρους ή ολική χωρητικότητα των πλοίων.

ΣΤ1

(π.χ. 1997)
1 , 2 , 3 , 4)

Λιμένες ΕΟΧ επιλεγμένοι από τον
κατάλογο λιμένων
Είσοδος, έξοδος (1 , 2)
Τύπος πλοίου , παράρτημα VI
Τάξη νεκρού βάρους (deadweight ),
ή ολική χωρητικότητα, παράρτημα
VII]

