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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 929/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2008
σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης
Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονι
σμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ.
1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2),
και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την
Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες
χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρ
τημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.
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Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών

(1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MK
TR
ZZ

31,4
70,5
51,0

0707 00 05

EG
TR
ZZ

162,5
95,1
128,8

0709 90 70

TR
ZZ

94,1
94,1

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

65,9
52,7
97,3
72,0

0806 10 10

TR
US
ZZ

101,5
132,8
117,2

0808 10 80

BR
CL
CN
NZ
US
ZA
ZZ

56,2
76,6
64,7
118,3
99,8
79,8
82,6

0808 20 50

AR
CN
TR
ZA
ZZ

68,9
75,9
139,0
89,5
93,3

0809 30

TR
US
ZZ

138,4
160,5
149,5

0809 40 05

IL
TR
XS
ZZ

131,9
65,7
58,0
85,2

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 930/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2008
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών
ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1109/2007, για την περίοδο 2007/2008
2007/2008 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1109/2007 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί
τροποποιή θηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
870/2008 της Επιτροπής (4).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής
Φεβρουαρίου 2006, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιου
νίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά
τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και
ιδίως το άρθρο 36,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργα
στη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή
οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με
τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί
που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 36
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007 για την περίοδο 2007/2008,
τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1.
(2) ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3) ΕΕ L 253 της 28.9.2007, σ. 5.
(4) ΕΕ L 238 της 5.9.2008, σ. 3.
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Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της
ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 95 που εφαρμόζονται
από την 23η Σεπτεμβρίου 2008
(EUR)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού
βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)
1701 11 90 (1)

23,49
23,49

4,56
9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)
1701 91 00 (2)

23,49
26,80

9,36
11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)
1702 90 95 (3)

26,80
0,27

7,31
0,38

(1) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1).
(2) Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.
(3) Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2008/87/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Σεπτεμβρίου 2008
για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τερο δυνατό να υλοποιηθούν οι τροποποιήσεις της οδηγίας
2006/87/ΕΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση
τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και
την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και
ιδίως την πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 του άρθρου 20,

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βάσει του άρθρου 7
της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμ
βρίου 1991, για την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών
αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς
εμπορευμάτων και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα II της οδηγίας 2006/87/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα
με το παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Άρθρο 2
(1)

(2)

(3)

Έπειτα από την έκδοση της οδηγίας, το Δεκέμβριο του
2006, συμφωνήθηκαν τροποποιήσεις στον κανονισμό επι
θεώρησης πλοίων του Ρήνου, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 22 της αναθεωρημένης σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα
στο Ρήνο. Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα
η οδηγία 2006/87/ΕΚ.

Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το κοινοτικό πιστοποιητικό
πλοίου και το πιστοποιητικό πλοίου που χορηγείται κατ’
εφαρμογήν του κανονισμού επιθεώρησης πλοίων του Ρήνου
εκδίδεται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις που εγγυώνται
ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας.

Για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, καθώς και
ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας, πρέπει το ταχύ

(1) ΕΕ L 389 της 30.12.2006, σ. 1.

Τα παραρτήματα V και VI της οδηγίας 2006/87/ΕΚ τροποποιού
νται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3
Τα κράτη μέλη, τα οποία διαθέτουν εσωτερικές πλωτές οδούς όπως
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας
2006/87/ΕΚ, θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστι
κές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2008. Ανακοινώνουν αμέσως
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και πίνακα αντι
στοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν ή συνοδεύονται από παραπομπή στην παρούσα οδηγία κατά
την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής
καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
(2) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 29.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη που διαθέτουν εσωτερικές πλωτές οδούς όπως αυτές αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/87/ΕΚ.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
Antonio TAJANI

Αντιπρόεδρος

23.9.2008
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα II της οδηγίας 2006/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Ο πίνακας περιεχομένων τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου 2.18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2.18 — Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου».
β) Ο τίτλος του άρθρου 6.09 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6.09 — Αποδοχή και περιοδικές επιθεωρήσεις».
γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 10.03γ:
«Άρθρο 10.03γ — Μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα πυρόσβεσης για την προστασία των εμπορευμάτων».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2.07, ο όρος «επίσημος αριθμός» αντικαθίσταται από τον όρο «ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός
ταυτοποίησης πλοίου».
3. Το άρθρο 2.17 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Επικαιροποιούν αντίστοιχα το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.»
β) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:
«3. Για την εκτέλεση των διοικητικών μέτρων που αφορούν την ασφάλεια και την ευκολία πλοήγησης και για την
εφαρμογή των άρθρων 2.02 έως 2.15, καθώς και των άρθρων 8, 10, 11, 12, 15, 16 και 17 της παρούσας οδηγίας,
παρέχεται πρόσβαση ανάγνωσης στο μητρώο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI, στις αρμόδιες αρχές
των υπολοίπων κρατών μελών, των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης του Mannheim και, εφόσον εξασφαλίζεται
ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, σε τρίτες χώρες βάσει διοικητικών συμφωνιών.»
4. Το άρθρο 2.18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 2.18
Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου
1. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου (ΕΝΙ), στο εξής αναφερόμενος ως ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίη
σης πλοίου, συνίσταται σε οκτώ αραβικά αριθμητικά ψηφία σύμφωνα με το προσάρτημα III.
2. Η αρμόδια αρχή που έχει εκδώσει κοινοτικό πιστοποιητικό αναγράφει στο εν λόγω πιστοποιητικό τον ευρωπαϊκό αριθμό
ταυτοποίησης πλοίου. Εάν τη στιγμή της έκδοσης του κοινοτικού πιστοποιητικού το σκάφος δεν διαθέτει ευρωπαϊκό
αριθμό ταυτοποίησης πλοίου, ο αριθμός αυτός του απονέμεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου είναι
νηολογημένο το σκάφος ή όπου βρίσκεται ο λιμένας νηολόγησής του.
Όσον αφορά τας σκάφη από χώρες όπου δεν είναι δυνατή η απονομή ευρωπαϊκού αριθμού ταυτοποίησης πλοίου, ο
ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου που θα αναγραφεί στο κοινοτικό πιστοποιητικό απονέμεται από την αρμόδια
αρχή που εκδίδει το εν λόγω κοινοτικό πιστοποιητικό.
3. Σε ένα σκάφος μπορεί να απονεμηθεί ένας μόνο ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου. Ο ευρωπαϊκός αριθμός
ταυτοποίησης πλοίου εκδίδεται μόνο μία φορά και παραμένει αμετάβλητος καθόλη τη διάρκεια ζωής του σκάφους.
4. Ο ιδιοκτήτης ενός σκάφους, ή ο εκπρόσωπός του, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για απονομή του ευρωπαϊκού
αριθμού ταυτοποίησης πλοίου. Ο ιδιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του είναι επίσης υπεύθυνος για την τοποθέτηση, στο
σκάφος, του ευρωπαϊκού αριθμού ταυτοποίησης πλοίου που αναγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό.
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5. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την απονομή ευρωπαϊκών
αριθμών ταυτοποίησης πλοίου. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των εν λόγω αρμόδιων αρχών, καθώς και των αρμόδιων αρχών
που κοινοποιούνται από τρίτες χώρες, προσβάσιμο στα κράτη μέλη. Έπειτα από αίτηση, το εν λόγω μητρώο είναι επίσης
προσβάσιμο στις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.
6. Κάθε αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 5 λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερώσει όλες τις λοιπές
αρμόδιες αρχές που απαριθμούνται στο μητρώο που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 σχετικά με κάθε ευρωπαϊκό
αριθμό ταυτοποίησης πλοίου που απονέμει, καθώς και σχετικά με δεδομένα για την ταυτοποίηση του πλοίου όπως
αναφέρονται στο προσάρτημα IV. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να διατίθενται στις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών,
κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση του Mannheim και, εφόσον εξασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, σε τρίτες χώρες βάσει διοικητικών διατάξεων που αφορούν την εκτέλεση διοικητικών
μέτρων και τη διατήρηση της ασφάλειας και της ευχέρειας της ναυσιπλοΐας και για την εφαρμογή των άρθρων 2.02 έως
2.15 και του άρθρου 2.18 παράγραφος 3, καθώς και των άρθρων 8, 10, 11, 12, 15, 16 και 17 της παρούσας
οδηγίας.»
5. Στο άρθρο 2.19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, ο όρος «επίσημος αριθμός» αντικαθίσταται από τον όρο «ενιαίος ευρω
παϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου».
6. Το άρθρο 6.02 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«1. Εάν το σκάφος είναι εφοδιασμένο με μηχανοκίνητο χειριστήριο, υπάρχει και δεύτερο ανεξάρτητο χειριστήριο ή πρόσθετο
χειροκίνητο χειριστήριο. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του χειριστηρίου του μηχανισμού πηδαλιουχίας, το
δεύτερο ανεξάρτητο χειριστήριο ή το χειροκίνητο χειριστήριο πρέπει να τίθεται σε λειτουργία εντός 5 δευτερολέπτων.»
7. Το άρθρο 6.03 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6.03
Υδραυλικό χειριστήριο του μηχανισμού πηδαλιουχίας
1. Καμία συσκευή κατανάλωσης ισχύος δεν μπορεί να συνδέεται με το υδραυλικό χειριστήριο του μηχανισμού πηδαλιου
χίας.
2. Οι δεξαμενές υδραυλικών υγρών πρέπει να διαθέτουν σύστημα συναγερμού το οποίο ελέγχει την πτώση της στάθμης
του λαδιού κάτω από τη χαμηλότερη στάθμη πλήρωσης που επιτρέπει ασφαλή λειτουργία.
3. Οι διαστάσεις, η κατασκευή, και η διάταξη των σωληνώσεων πρέπει να αποκλείουν, κατά το δυνατόν, τη φθορά τους από
μηχανικά αίτια ή από φωτιά.
4. Υδραυλικές μάνικες
α) επιτρέπονται μόνο εάν η χρήση τους είναι αναπόφευκτη λόγω απορρόφησης κραδασμών ή ελευθερίας κινήσεων των
δομικών στοιχείων,
β) πρέπει να σχεδιάζονται για συνθήκες τουλάχιστον της μέγιστης πίεσης λειτουργίας συστήματος,
γ) πρέπει να ανανεώνονται το αργότερο κάθε οκτώ έτη.
5. Οι υδραυλικοί κύλινδροι, υδραυλικές αντλίες και υδραυλικοί κινητήρες, καθώς και οι ηλεκτροκινητήρες εξετάζονται το
αργότερο κάθε οκτώ έτη από ειδικευμένη εταιρεία και επισκευάζονται, εφόσον απαιτηθεί.»
8. Το άρθρο 6.07 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
α) Η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στη θέση πηδαλιουχίας πρέπει να υπάρχει οπτικός και ακουστικός συναγερμός για την ένδειξη των παρακάτω:»
β) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) πτώση του δείκτη στάθμης λαδιού των δεξαμενών υδραυλικών υγρών κάτω από τη χαμηλότερη στάθμη πλήρωσης
που προβλέπεται στο άρθρο 6.03 παράγραφος 2, και μείωση της πίεσης λειτουργίας του υδραυλικού συστήματος·»
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9. Το άρθρο 6.09 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 6.09
Διαδικασία αποδοχής και περιοδικές επιθεωρήσεις
1. Η ορθή εγκατάσταση του μηχανισμού πηδαλιουχίας ελέγχεται από ένα φορέα επιθεώρησης. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας
επιθεώρησης μπορεί να ζητά τα ακόλουθα έγγραφα:
α) περιγραφή του μηχανισμού πηδαλιουχίας·
β) σχέδια και πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό πηδαλιουχίας και τα χειριστήρια οδήγησης·
γ) στοιχεία σχετικά με το μηχανισμό πηδαλιουχίας·
δ) σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης·
ε) περιγραφή του ρυθμιστή της ταχύτητας στροφής·
στ) οδηγίες χρήσης του μηχανισμού πηδαλιουχίας.
2. Η λειτουργία του συνόλου του μηχανισμού πηδαλιουχίας επαληθεύεται με δοκιμή ναυσιπλοΐας. Εάν έχουν εγκατασταθεί
ρυθμιστές της ταχύτητας στροφής, πρέπει να επαληθεύεται με βεβαιότητα ότι μπορεί να τηρηθεί συγκεκριμένη πορεία και
ότι οι στροφές μπορούν να διανύονται με ασφάλεια.
3. Μηχανοκίνητοι μηχανισμοί πηδαλιουχίας επιθεωρούνται από πραγματογνώμονα:
α) πριν από την έναρξη λειτουργίας τους·
β) έπειτα από βλάβη·
γ) έπειτα από κάθε τροποποίηση ή επισκευή·
δ) τακτικά τουλάχιστον ανά τριετία.
4. Η επιθεώρηση καλύπτει τουλάχιστον τα εξής:
α) έλεγχο συμμόρφωσης με τα εγκεκριμένα σχέδια και, κατά τις περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδεχόμενες μετατροπές στο
μηχανισμό πηδαλιουχίας·
β) λειτουργικός έλεγχος του μηχανισμού πηδαλιουχίας για όλες τις πιθανές συνθήκες επιχειρησιακής λειτουργίας·
γ) οπτικός έλεγχος και έλεγχος στεγανότητας των υδραυλικών συστατικών μερών, ιδίως βαλβίδες/επιστόμια/στρόφιγγες,
αγωγοί/σωληνώσεις, υδραυλικές μάνικες, υδραυλικοί κύλινδροι, υδραυλικές αντλίες και υδραυλικά φίλτρα·
δ) οπτικός έλεγχος των ηλεκτρικών συστατικών μερών, ιδίως ηλεκτρονόμων, ηλεκτροκινητήρων και διατάξεων ασφαλείας·
ε) έλεγχος των οπτικών και ακουστικών διατάξεων ελέγχου.
5. Εκδίδεται πιστοποιητικό επιθεώρησης το οποίο υπογράφεται από τον επιθεωρητή και στο οποίο αναγράφεται η ημερο
μηνία επιθεώρησης.»
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10. Το άρθρο 7.02 τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Όσον αφορά τον πηδαλιούχο, η ζώνη μη ορατότητας εμπρός από το πλοίο όταν είναι άφορτο με το ήμισυ των
προμηθειών του αλλά χωρίς έρμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο μήκη του πλοίου ή τα 250 m, εάν η απόσταση
αυτή είναι μικρότερη.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Για να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις, τα εμπρόσθια παράθυρα της γέφυρας πρέπει να είναι μη αντανακλαστικά ή
τοποθετημένα κατά τρόπον ώστε ουσιαστικά να αποκλείονται οι αντανακλάσεις. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι ισχύει και
όταν τα παράθυρα έχουν κλίση προς τα μέσα τουλάχιστον 10° και το πολύ 25°.»
11. Το άρθρο 8.05 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«7. Κατά την έξοδό τους από τις δεξαμενές, οι σωληνώσεις διανομής καυσίμων πρέπει να είναι εφοδιασμένες με βαλβίδα
γρήγορου κλεισίματος ενεργοποιούμενη από το κατάστρωμα, ακόμα και αν οι εν λόγω χώροι είναι κλειστοί.
Εάν η διάταξη χειρισμού είναι καλυμμένη, το κάλυπτρο πρέπει να μην είναι κλειδωτό.
Η διάταξη χειρισμού σημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Εάν η διάταξη είναι καλυμμένη, σημαίνεται με σύμβολο για βαλβίδα
γρήγορου κλεισίματος σύμφωνα με το σχ. 9 του προσαρτήματος Ι με πλευρική διάσταση τουλάχιστον 10 cm.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για δεξαμενές καυσίμων συναρμοσμένες κατευθείαν στον κινητήρα.»
12. Στο άρθρο 9.15 παράγραφος 9 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Ο αριθμός των ενώσεων καλωδίων περιορίζεται στο ελάχιστο.»
13. Το άρθρο 10.03α τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«8. Εκδίδεται πιστοποιητικό επιθεώρησης το οποίο υπογράφεται από τον πραγματογνώμονα και το οποίο αναγράφει την
ημερομηνία επιθεώρησης.»
β) Η παράγραφος 10 διαγράφεται.
14. Το άρθρο 10.03β τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):
«δ) FK-5-1-12 (Δωδεκαφθορο-2-μεθυλοπεντανο-3-όνη).»
β) Το στοιχείο β) της παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) Τα ακροφύσια εκροής πρέπει να είναι διαστασιολογημένα και εγκατεστημένα κατά τρόπον ώστε το πυροσβεστικό
υλικό να κατανέμεται ομοιόμορφα. Το πυροσβεστικό υλικό πρέπει ιδίως να είναι αποτελεσματικό και κάτω από τα
ελάσματα πυθμένα.»
γ) Στην παράγραφο 5, το στοιχείο γγ) του στοιχείου ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γγ) τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνει το πλήρωμα όταν ενεργοποιείται το πυροσβεστικό σύστημα και κατά
την προσέγγιση του προστατευόμενου χώρου έπειτα από ενεργοποίηση ή κατακλυσμό, ιδίως όσον αφορά την
πιθανή ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών·»

23.9.2008

23.9.2008

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

δ) Στην παράγραφο 9, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ε) Εκδίδεται πιστοποιητικό επιθεώρησης, το οποίο υπογράφεται από τον πραγματογνώμονα και στο οποίο αναγράφεται
η ημερομηνία επιθεώρησης.»
ε) Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«13. Πυροσβεστικά συστήματα με FK-5-1-12
Πυροσβεστικά συστήματα που χρησιμοποιούν FK-5-1-12 ως πυροσβεστικό υλικό πρέπει να είναι σύμφωνα προς τις
ακόλουθες διατάξεις επιπλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 1 έως 9:
α) εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόμενοι χώροι, ο καθένας με διαφορετικό συνολικό όγκο, κάθε
χώρος πρέπει να διαθέτει δικό του πυροσβεστικό σύστημα·
β) κάθε δοχείο FK-5-1-12 που είναι εγκατεστημένο σε ένα προστατευόμενο χώρο πρέπει να διαθέτει βαλβίδα
ασφαλείας κατά της υπερπίεσης. Η βαλβίδα αυτή πρέπει να απελευθερώνει ακίνδυνα το περιεχόμενο του
δοχείου στον προστατευόμενο χώρο εάν το δοχείο εκτίθεται στην επήρεια της φωτιάς και δεν έχει ενεργοποιηθεί
το πυροσβεστικό σύστημα·
γ) κάθε δοχείο πρέπει να διαθέτει συσκευή για τον έλεγχο της πίεσης του αερίου·
δ) τα δοχεία δεν πρέπει να περιέχουν άνω των 1,00 kg/l. Ο ειδικός όγκος του μη πεπιεσμένου FK-5-1-12
λαμβάνεται ως 0,0719 m3/kg·
ε) ο όγκος του FK-5-1-12 για τον προστατευόμενο χώρο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς το 5,5 % του
συνολικού του όγκου. Ο όγκος αυτός πρέπει να μπορεί να παρέχεται εντός 10 δευτερολέπτων·
στ) τα δοχεία FK-5-1-12 πρέπει να διαθέτουν συσκευή παρακολούθησης της πίεσης, η οποία να ενεργοποιεί
ακουστικό και οπτικό συναγερμό στην τιμονιέρα σε περίπτωση ακούσιας απώλειας προωθητικού αερίου. Εάν
δεν υπάρχει τιμονιέρα, αυτό το σήμα συναγερμού πρέπει να δίνεται έξω από τον προστατευόμενο χώρο·
ζ) μετά την απελευθέρωση του FK-5-1-12, η συγκέντρωση στον προστατευόμενο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 10,0 %.»
15. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 10.03γ:
«Άρθρο 10.03γ
Μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα πυρόσβεσης για την προστασία των εμπορευμάτων
Μόνιμα εγκατεστημένα συστήματα πυρόσβεσης για την προστασία των εμπορευμάτων επιτρέπονται μόνο με βάση συστάσεις
διατυπούμενες από την επιτροπή.»
16. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10.05, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Στο σκάφος πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία αυτόματα φουσκωτή σωσίβια ζώνη σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ
395:1998, ΕΝ 396:1998, EN ISO 12402-3: 2006 ή EN ISO 12402-4: 2006 άμεσα προσιτή για κάθε πρόσωπο που
βρίσκεται κανονικά στο πλοίο.»
17. Στο άρθρο 14.13 μετά τη δεύτερη πρόταση παρεμβάλλεται η ακόλουθη πρόταση:
«Επιπλέον, για επιβατικά πλοία, ο πραγματογνώμων επαληθεύει εάν υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό επιθεώρησης σχετικά με
την ορθή εγκατάσταση του συστήματος συναγερμού αερίου που αναφέρεται στο άρθρο 15.15 παράγραφος 9 ή με την
επιθεώρησή του.»
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18. Το άρθρο 15.03 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«Τα δεδομένα του άφορτου πλοίου στα οποία βασίζεται ο υπολογισμός ευστάθειας καθορίζονται με δοκιμή πλευρικής
ευστάθειας.»
β) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
i) Στο τρίτο εδάφιο, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Επιπλέον, η απαίτηση της παραγράφου 3 στοιχείο δ) αποδεικνύεται για τις ακόλουθες συνθήκες φόρτωσης:»
ii) Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.
γ) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
i) Τα στοιχεία α), β) και γ) αντικαθίστανται από τα εξής:
«α) ο μέγιστος μοχλοβραχίονας ανόρθωσης hmax επέρχεται σε γωνία κλίσης φmax ≥ (φmom + 3°) και δεν είναι
μικρότερος από 0,20 m. Ωστόσο, εάν φf < φmax, ο μοχλοβραχίονας ανόρθωσης στη γωνία υπερχείλισης από τα
κάτω φf δεν είναι μικρότερος από 0,20 m·
β) η γωνία υπερχείλισης από τα κάτω φf δεν είναι μικρότερη από (φmom + 3°)·
γ) το εμβαδόν Α της καμπύλης των μοχλοβραχιόνων ανόρθωσης λαμβάνει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες
τιμές, αναλόγως της θέσεως των γωνιών φf και φmax:

Περί
πτω
ση

A

1

φmax ≤ 15° ή φf ≤ 15°

0,05 m·rad έως τη μικρότερη των γωνιών φmax ή φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) m·rad έως τη γωνία φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φf) m·rad έως τη γωνία φf

4

φmax ≥ 30° και φf ≥ 30°

0,035 m·rad έως τη γωνία φ = 30°

Όπου:
hmax

μέγιστος μοχλοβραχίονας ανόρθωσης·

φ

γωνία κλίσης·

φf

γωνία υπερχείλισης από τα κάτω, δηλαδή η γωνία κλίσης στην οποία τα ανοίγματα στη γάστρα, στην
υπερκατασκευή ή στο κατάστρωμα, τα οποία δεν μπορούν να κλείσουν ώστε να είναι υδατοστεγή,
βυθίζονται·

φmom

μέγιστη γωνία κλίσης σύμφωνα με το στοιχείο ε)·

φmax

γωνία κλίσης στην οποία παρατηρείται ο μέγιστος μοχλοβραχίονας ανόρθωσης·

A

εμβαδόν κάτω από την καμπύλη των μοχλοβραχιόνων ανόρθωσης.»
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ii) Το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε) σε εκάστη των δύο ακόλουθων περιπτώσεων, η γωνία κλίσης φmom δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12°:

αα) στην περίπτωση της ροπής κλίσης που οφείλεται σε επιβάτες και στον άνεμο σύμφωνα με τις παραγράφους
4 και 5·

ββ) στην περίπτωση της ροπής κλίσης που οφείλεται και στη στροφή σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 6·»

δ) Στην παράγραφο 4, η επεξήγηση «ni = 4 για ελεύθερους χώρους καταστρώματος και χώρους καταστρώματος με κινητά
στοιχεία· για χώρους καταστρώματος με σταθερά στοιχεία, π.χ. πάγκους, το ni υπολογίζεται εκλαμβάνοντας επιφάνεια
πλάτους 0,45 m και βάθους καθίσματος 0,75 m ανά άτομο» αντικαθίσταται από το εξής:

«ni = 3,75 για ελεύθερους χώρους καταστρώματος και χώρους καταστρώματος με κινητά στοιχεία·

για χώρους καταστρώματος με σταθερά στοιχεία, π.χ. πάγκους, το ni υπολογίζεται εκλαμβάνοντας επιφάνεια
πλάτους 0,50 m και βάθους καθίσματος 0,75 m ανά άτομο»

ε) Η παράγραφος 9 τροποποιείται ως εξής:

i) Ο πίνακας κάτω από την εισαγωγική πρόταση του δευτέρου εδαφίου αντικαθίσταται από τον εξής πίνακα:

«1 διαμέρισμα

2 διαμερίσματα

διαμήκης l [m]

0,10 · LWL, πάντως όχι μικρότερη
από 4,00 m

0,05 · LWL, πάντως όχι μικρότερη
από 2,25 m

εγκάρσια b [m]

B/5

0,59

κατακόρυφη h [m]

από τον πυθμένα του πλοίου έως το θωράκιο χωρίς περιορισμό

Διαστάσεις της πλευρικής ζημιάς

Διαστάσεις της ζημιάς στον πυθμένα
διαμήκης l [m]

0,10 · LWL, πάντως όχι μικρότερη
από 4,00 m

εγκάρσια b [m]

B/5

κατακόρυφη h [m]

0,59· το σύστημα σωληνώσεων που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με το
άρθρο 15.02 παράγραφος 13 στοιχείο γ) θεωρείται ανέπαφο»

0,05 · LWL, πάντως όχι μικρότερη
από 2,25 m

ii) Στο στοιχείο δ), διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο.

στ) Στην παράγραφο 10, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):

«δ) ο υπολογισμός της ελεύθερης επιφάνειας σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια της υπερχείλισης πρέπει να βασίζεται στη
μεικτή επιφάνεια των διαμερισμάτων που έχουν υποστεί ζημιά.»

ζ) Η παράγραφος 11 τροποποιείται ως εξής:

i) Στην εισαγωγική πρόταση διαγράφονται οι λέξεις «λόγω των ατόμων».
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ii) Το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) πέραν της θέσης ισορροπίας, το θετικό μέρος της καμπύλης του μοχλοβραχίονα ανόρθωσης πρέπει να δείχνει
τιμή μοχλοβραχίονα ανόρθωσης GZR ≥ 0,02 m με εμβαδόν A ≥ 0,0025 m·rad. Οι ελάχιστες αυτές τιμές
ευστάθειας πρέπει να ισχύουν μέχρι τη βύθιση του πρώτου μη προστατευμένου ανοίγματος και, εν πάση
περιπτώσει, πριν η γωνία κλίσης γίνει φm ≤ 25°.

Όπου:
φE

γωνία κλίσης κατά το τελικό στάδιο υπερχείλισης λαμβανομένης υπόψη της ροπής σύμφωνα με την
παράγραφο 4·

φm

γωνία μηδενικής ευστάθειας ή γωνία βύθισης του πρώτου μη προστατευμένου ανοίγματος ή 25°·
εφαρμόζεται το μικρότερο·

GZR

υπολειμματικός μοχλοβραχίονας ανόρθωσης κατά το τελικό στάδιο υπερχείλισης λαμβανομένης υπόψη
της ροπής σύμφωνα με την παράγραφο 4·

GZK

μοχλοβραχίονας της κλίσης που προκύπτει από τη ροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4.»

19. Το άρθρο 15.06 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 3 στοιχείο α), προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:
«αίθουσες, εκτός από καμπίνες, και ομάδες αιθουσών, με μία μόνο έξοδο, πρέπει να έχουν τουλάχιστο μία έξοδο
κινδύνου·»
β) Στην παράγραφο 8 στοιχείο α), η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η συνολική επιφάνεια των χώρων συγκέντρωσης (AS) να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ακόλουθη τιμή:»
20. Το άρθρο 15.09 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκτός από τα σωσίβια που αναφέρονται στο άρθρο 10.05 παράγραφος 1, σε όλα τα μέρη του καταστρώματος που
προορίζονται για επιβάτες και δεν είναι κλεισμένα, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα σωσίβια τοποθετημένα και στις δύο
πλευρές του πλοίου και η μεταξύ τους απόσταση να μην υπερβαίνει τα 20 m. Τα σωσίβια θεωρούνται κατάλληλα όταν
συμμορφώνονται
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— με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14144: 2003, ή
— με τη διεθνή σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 1974), κεφάλαιο III κανόνας
7.1 και με τον διεθνή κώδικα περί σωστικών μέσων (LSA), παράγραφος 2.1»
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Εκτός από τα σωσίβια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπάρχει προσιτός για όλο το επιβαίνον προσωπικό,
ατομικός εξοπλισμός διάσωσης σύμφωνα με το άρθρο 10.05 παράγραφος 2. Για επιβαίνον προσωπικό που δεν είναι
επιφορτισμένο με καθήκοντα διάσωσης σύμφωνα με το σχέδιο ασφαλείας, επιτρέπονται σωσίβια μη φουσκωτά ή
φουσκωτά με ημιαυτόματο τρόπο σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 10.05 παράγραφος 2.»
γ) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής:
i) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Εκτός από τα σωσίβια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, διατίθεται ατομικός εξοπλισμός διάσωσης
σύμφωνος προς το άρθρο 10.05 παράγραφος 2, για το 100 % του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών.
Επιτρέπονται επίσης σωσίβια μη φουσκωτά ή φουσκωτά με ημιαυτόματο τρόπο σύμφωνα με τα πρότυπα που
αναφέρονται στο άρθρο 10.05 παράγραφος 2.»
ii) Διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.
21. Η τελευταία πρόταση του άρθρου 15.10 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η εφεδρική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος εγκαθίσταται επάνω από τη γραμμή περιθωρίου βυθίσεως ή στη
μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις πηγές ενέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 9.02 παράγραφος 1, ώστε να εξα
σφαλίζεται ότι, σε περίπτωση υπερχείλισης σύμφωνα με το άρθρο 15.03 παράγραφος 9, δεν θα πλημμυρίσουν ταυτόχρονα
με τις εν λόγω πηγές ενέργειας.»
22. Το άρθρο 15.11 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:
i) Στο στοιχείο δ), το στοιχείο αα) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«αα) παράρτημα I μέρος 3 του κώδικα διαδικασιών πυρασφαλείας, και»
ii) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):
«ε) Ο φορέας επιθεώρησης μπορεί, σύμφωνα με τον κώδικα διαδικασιών πυρασφαλείας, να ορίζει μια δοκιμή σε
δείγμα χωρισμάτων με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου 2 σχετικά με την
ικανότητα αντίστασης και την αύξηση της θερμοκρασίας.»
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Χωρίσματα
α) μεταξύ των αιθουσών σχεδιάζονται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:
αα) Πίνακας για χωρίσματα μεταξύ αιθουσών στις οποίες δεν είναι εγκατεστημένο κανένα σύστημα αυτόματων
καταιονιστήρων νερού υπό πίεση σύμφωνα με το άρθρο 10.03α.
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Αίθουσες

Κέντρα ελέγχου

Κέντρα Φρέατα
ελέγχου κλιμάκων

—

Φρέατα κλιμά
κων

23.9.2008

Χώροι συγκέ
ντρωσης

Σαλόνια

Μηχανοστάσια

Μαγει
ρεία

Χώροι αποθή
κευσης

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

—

A0

A30

A60

A60

A60

—

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

—/B15 (3)

A60

A60

A60

A60/A0 (4)

A60

A60

A0

A60/B15 (5)

Χώροι συγκέ
ντρωσης
Σαλόνια
Μηχανοστάσια
Μαγειρεία
Χώροι αποθή
κευσης

—

(1) Τα χωρίσματα μεταξύ κέντρων ελέγχου και εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι τύπου A0, όμως των εξωτερικών
χώρων συγκέντρωσης είναι μόνο τύπου B15.
(2) Τα χωρίσματα μεταξύ σαλονιών και εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι τύπου A 30, όμως των εξωτερικών χώρων
συγκέντρωσης είναι μόνο τύπου B15.
(3) Τα χωρίσματα ανάμεσα σε καμπίνες, ανάμεσα σε καμπίνες και διαδρόμους, και τα κάθετα χωρίσματα που χωρίζουν
σαλόνια σύμφωνα με την παράγραφο 10, είναι τύπου B15, για τις αίθουσες με σύστημα αυτόματων καταιονιστήρων
νερού υπό πίεση, τύπου B0.
4
( ) Τα χωρίσματα μεταξύ μηχανοστασίων σύμφωνα με το άρθρο 15.07 και το άρθρο 15.10 παράγραφος 6, είναι τύπου
A60· στις λοιπές περιπτώσεις, τύπου A0.
(5) Ο τύπος B15 επαρκεί για χωρίσματα μεταξύ μαγειρείων, αφενός, και ψυγείων και αποθηκών τροφίμων, αφετέρου.

ββ) Πίνακας για χωρίσματα μεταξύ αιθουσών στις οποίες είναι εγκατεστημένο σύστημα αυτόματων καταιονιστή
ρων νερού υπό πίεση σύμφωνα με το άρθρο 10.03α
Αίθουσες

Κέντρα ελέγχου
Φρέατα κλιμά
κων

Κέντρα Φρέατα
ελέγχου κλιμάκων

—

Χώροι συγκέ
ντρωσης

Σαλόνια

Μηχανοστάσια

Μαγει
ρεία

Χώροι αποθή
κευσης

A0

A0/B15 (1)

A0

A60

A30

A30

—

A0

A0

A60

A30

A0

—

A30/B15 (2)

A60

A30

A30

—/B0 (3)

A60

A30

A0

A60/A0 (4)

A60

A60

—

B15

Χώροι συγκέ
ντρωσης
Σαλόνια
Μηχανοστάσια
Μαγειρεία
Χώροι αποθή
κευσης

—

(1) Τα χωρίσματα μεταξύ κέντρων ελέγχου και εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι τύπου A0, όμως των εξωτερικών
χώρων συγκέντρωσης είναι μόνο τύπου B15.
(2) Τα χωρίσματα μεταξύ σαλονιών και εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι τύπου A 30, όμως των εξωτερικών χώρων
συγκέντρωσης είναι μόνο τύπου B15.
(3) Τα χωρίσματα ανάμεσα σε καμπίνες, ανάμεσα σε καμπίνες και διαδρόμους, και τα κάθετα χωρίσματα που χωρίζουν
σαλόνια σύμφωνα με την παράγραφο 10, είναι τύπου B15, για τις αίθουσες με σύστημα αυτόματων καταιονιστήρων
νερού υπό πίεση, τύπου B0.
4
( ) Τα χωρίσματα μεταξύ μηχανοστασίων σύμφωνα με το άρθρο 15.07 και το άρθρο 15.10 παράγραφος 6, είναι τύπου
A60· στις λοιπές περιπτώσεις, τύπου A0.

β) Τα χωρίσματα τύπου Α είναι διαφράγματα, τοίχοι και διαδοκίδες που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
αα) είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή άλλο ισοδύναμο υλικό·
ββ) έχουν υποστεί κατάλληλη σκλήρυνση·
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γγ) είναι μονωμένα με εγκεκριμένο άφλεκτο υλικό κατά τρόπον ώστε η μέση θερμοκρασία στην πλευρά που
βρίσκεται μακριά από τη φωτιά να μην υπερβαίνει τους 140 °C πάνω από την αρχική θερμοκρασία και σε
κανένα σημείο, συμπεριλαμβανομένων των κενών στις ενώσεις, να μην παρατηρείται αύξηση της θερμοκρα
σίας περισσότερο από 180 °C πάνω από την αρχική θερμοκρασία εντός των ακόλουθων καθορισμένων
περιόδων:
Τύπος A60 — 60 λεπτά
Τύπος A30 — 30 λεπτά
Τύπος A0 — 0 λεπτά·
δδ) είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν τη μετάδοση καπνού και φλόγας έως το πέρας της
μίας ώρας, που είναι η διάρκεια της κανονικής δοκιμής πυρκαγιάς•
γ) Τα χωρίσματα τύπου Β είναι διαφράγματα, τοίχοι και διαδοκίδες που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
αα) Είναι κατασκευασμένα από εγκεκριμένο άφλεκτο υλικό. Επιπλέον, όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή και τη συναρμολόγηση των χωρισμάτων είναι άφλεκτα, εκτός από την πρόσοψη, η οποία είναι
τουλάχιστον επιβραδυντική της φωτιάς·
ββ) η μονωτική τους ικανότητα είναι τέτοια ώστε η μέση θερμοκρασία στην πλευρά που βρίσκεται μακριά από τη
φωτιά να μην υπερβαίνει τους 140 °C πάνω από την αρχική θερμοκρασία και σε κανένα σημείο, συμπερι
λαμβανομένων των κενών στις ενώσεις, να μην παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας περισσότερο από 225
°C πάνω από την αρχική θερμοκρασία εντός των ακόλουθων καθορισμένων περιόδων:
Τύπος B15 — 15 λεπτά
Τύπος B0 — 0 λεπτά·
γγ) είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν τη μετάδοση της φλόγας έως το τέλος του πρώτου
ημιώρου της κανονικής δοκιμής πυρκαγιάς.»

23. Το άρθρο 15.15 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«επιβατηγά πλοία, τα οποία επιτρέπεται να μεταφέρουν έως 50 επιβάτες, μήκους LWL 25 m κατ’ ανώτατο όριο,
αποδεικνύουν επαρκή ευστάθεια μετά από ζημιά σύμφωνα με το άρθρο 15.03 παράγραφοι 7 έως 13, ή, εναλλακτικά,
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τα παρακάτω κριτήρια ύστερα από συμμετρική υπερχείλιση:»
β) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) η βύθιση του σκάφους δεν υπερβαίνει τη γραμμή περιθωρίου βυθίσεως, και»
γ) Στην παράγραφο 5, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ο φορέας επιθεώρησης μπορεί να μην επιμείνει στην εφαρμογή του άρθρου 10.04 στην περίπτωση επιβατηγών πλοίων
που προορίζονται για μεταφορά 250 επιβατών το πολύ και μήκους LWL 25 m κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι είναι
εξοπλισμένα με πλατφόρμα, προσιτή και από τις δύο πλευρές του πλοίου, ακριβώς επάνω από την ίσαλο γραμμή, ώστε
τα άτομα να μπορούν να συλλέγονται από το νερό.»
δ) Στην παράγραφο 10, η εισαγωγική πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Οι ακόλουθες διατάξεις δεν ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία μήκους έως LWL 25 m:»
24. Στο άρθρο 16.06 παράγραφος 2, ο όρος «επίσημος αριθμός» αντικαθίσταται από τον όρο «ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός
ταυτοποίησης πλοίου».
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25. Το άρθρο 21.02 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ), μετά την αναφορά στο «άρθρο 10.03β» παρεμβάλλεται η ακόλουθη πρόταση:
«, άρθρο 10.03γ»
β) Στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), η αναφορά στο «άρθρο 10.07» αντικαθίσταται από το εξής:
«άρθρο 10.05».
26. Ο πίνακας στο άρθρο 24.02 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
α)

H ακόλουθη εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.02 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται μετά την εγγραφή που αναφέ
ρεται στο άρθρο 6.01 παράγραφος 7:
«6.02 παράγραφος 1

β)

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2010

Διπλασιασμός του συρταριού χειρισμού σε
περίπτωση υδραυλικών χειριστηρίων

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2020

Χωριστή εγκατάσταση σωληνώσεων για το
δεύτερο χειριστήριο σε περίπτωση υδραυλι
κών χειριστηρίων

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2020»

Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.02 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 2

γ)

Ύπαρξη χωριστών δεξαμενών υδραυλικών
υγρών

Ενεργοποίηση του 2ου χειριστηρίου με ένα
χειρισμό

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2010»

Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.03 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής:
«6.03 παράγραφος 1

Σύνδεση άλλων συσκευών κατανάλωσης σε
υδραυλικούς μηχανισμούς πηδαλιουχίας

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2020»

δ)

Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.03 παράγραφος 2 διαγράφεται.

ε)

Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.07 παράγραφος 2 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το εξής:
«6.07 παράγραφος 2
στοιχείο α)

συναγερμός στάθμης των δεξαμενών υδραυ
λικών υγρών και συναγερμός πίεσης λει
τουργίας

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2010»

στ) H ακόλουθη εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 7.02 παράγραφος 2 παρεμβάλλεται μετά την εγγραφή που αναφέ
ρεται στο άρθρο 6.08 παράγραφος 1:
«7.02 παράγραφος 2

ζ)

Ζώνη μη ορατότητας εμπρός από το πλοίο
έως δύο μήκη του πλοίου εάν η απόσταση
αυτή είναι μικρότερη από 250 m

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2049»

Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 8.05 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 7 πρώτο
εδάφιο

Επιστόμιο ταχέος κλεισίματος επί της δεξα
μενής, ενεργοποιούμενο από το κατά
στρωμα, ακόμα και σε περίπτωση που οι
εν λόγω χώροι είναι κλειστοί

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015»
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η)

Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.01 παράγραφος 2 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το εξής:
«ε)

θ)

Απαγόρευση εγκαταστάσεων υγροποιημένου
αερίου σύμφωνα με το κεφάλαιο 14

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2045. Η μεταβατική διάταξη ισχύει
μόνον εφόσον εφαρμοστούν συστήματα συν
αγερμού κατά το άρθρο 15.15 παράγραφος
9»

H ακόλουθη εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.06 παράγραφος 6 στοιχείο γ) παρεμβάλλεται μετά την εγγραφή
που αναφέρεται στο άρθρο 15.06 παράγραφος 6 στοιχείο β):
«γ)

ι)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι διάδρομοι διαφυγής δεν διέρχονται από
μηχανοστάσια

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2007

Οι διάδρομοι διαφυγής δεν διέρχονται από
μαγειρεία

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015»

Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.06 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 7

Κατάλληλο σύστημα καθοδήγησης ασφα
λείας

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015»

ια) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.06 παράγραφος 16 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 16

Συστήματα ποσίμου ύδατος σύμφωνα με το
άρθρο 12.05

N.R.C., το αργότερο στις 31.12.2006»

ιβ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.07 αντικαθίσταται από το εξής:
«15.07

Απαιτήσεις για το σύστημα πρόωσης

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015»

ιγ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.09 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 4

Σωσίβιος εξοπλισμός

Για επιβατικά πλοία που ήταν εξοπλισμένα με
συλλογικά σωσίβια μέσα σύμφωνα με το
άρθρο 15.09 παράγραφος 5 πριν από την
1.1.2006, τα μέσα αυτά θεωρούνται ως
εναλλακτική λύση του ατομικού σωσίβιου
εξοπλισμού.
Για επιβατικά πλοία που ήταν εξοπλισμένα με
συλλογικά σωσίβια μέσα σύμφωνα με το
άρθρο 15.09 παράγραφος 6 πριν από την
1.1.2006, τα μέσα αυτά θεωρούνται ως
εναλλακτική λύση του ατομικού σωσίβιου
εξοπλισμού μέχρι την έκδοση ή ανανέωση
του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά την
1.1.2010»

ιδ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.10 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 3

Επαρκής φωτισμός έκτακτης ανάγκης

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015»
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ιε) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.10 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 6 πρώτη
πρόταση
δεύτερη και τρίτη
πρόταση
τέταρτη
πρόταση

Διαχωριστικά σύμφωνα με το άρθρο 15.11
παράγραφος 2
Εγκατάσταση καλωδίων

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015
N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015

Σύστημα παροχής ισχύος έκτακτης ανάγκης
υψηλότερα από την γραμμή περιθωρίου
βυθίσεως

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015»

ιστ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.12 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής:
«15.12 παράγραφος 1
στοιχείο γ)

Φορητοί πυροσβεστήρες στα μαγειρεία

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού»

ιζ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.12 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 2 στοι
χείο α)

2η πυροσβεστική αντλία

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2010»

ιη) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.12 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 3 στοι
χεία β) και γ)

Πίεση και μήκος του πίδακα νερού

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2010»

ιθ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.12 παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 9

Σύστημα πυρόσβεσης στα μηχανοστάσια

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2015»

27. Στον πίνακα του άρθρου 24.03 παράγραφος 1 η εγγραφή που αναφέρεται στο 15.05 αντικαθίσταται από το εξής:
«15.05

Αριθμός επιβατών

Έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστο
ποιητικού μετά την 1.1.2045»

28. Ο πίνακας του άρθρου 24.06 παράγραφος 5 τροποποιείται ως εξής:
α) H ακόλουθη εγγραφή παρεμβάλλεται μετά την εγγραφή που αναφέρεται στο κεφάλαιο 3:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6.02 παρά
γραφος 1

Διπλασιασμός του συρταριού χειρισμού
σε περίπτωση υδραυλικών χειριστηρίων

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2020

1.4.2007

Χωριστή εγκατάσταση σωληνώσεων για
το δεύτερο χειριστήριο σε περίπτωση
υδραυλικών χειριστηρίων

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2020

1.4.2007

6.03 παρά
γραφος 1

Σύνδεση άλλων συσκευών κατανάλωσης
στους υδραυλικούς μηχανισμούς πηδα
λιουχίας

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2020

1.4.2007

6.07 παρά
γραφος 2
στοιχείο α)

συναγερμός στάθμης των δεξαμενών
υδραυλικών υγρών και συναγερμός πίε
σης λειτουργίας

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2010

1.4.2007
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
7.02 παρά
γραφος 2

Ζώνη μη ορατότητας εμπρός από το
πλοίο έως δύο μήκη του πλοίου εάν η
απόσταση αυτή είναι μικρότερη από
250 m

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2049

30.12.2008»

β) H ακόλουθη εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 8.05 παράγραφος 7 πρώτη πρόταση, παρεμβάλλεται μετά την
εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 8.03 παράγραφος 3:
«8.05 παρά
γραφος 7
πρώτη πρό
ταση

Επιστόμιο ταχέος κλεισίματος επί της
δεξαμενής, ενεργοποιούμενο από το
κατάστρωμα, ακόμα και σε περίπτωση
που οι εν λόγω χώροι είναι κλειστοί

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015

1.4.2008»

γ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.01 παράγραφος 2 στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το εξής:
«ε)

Απαγόρευση εγκαταστάσεων υγροποιη
μένου αερίου σύμφωνα με το κεφάλαιο
14

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2045. Η μεταβατική
διάταξη ισχύει μόνον εφόσον εφαρμο
στούν συστήματα συναγερμού κατά το
άρθρο 15.15 παράγραφος 9.

1.1.2006»

δ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.06 παράγραφος 6 στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το εξής:
«γ)

Οι διάδρομοι διαφυγής δεν διέρχονται
από μηχανοστάσια

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2007

Οι διάδρομοι διαφυγής δεν διέρχονται
από μαγειρεία

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015

1.1.2006»

ε) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.06 παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος
7

Κατάλληλο
ασφαλείας

σύστημα

καθοδήγησης

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015

1.1.2006»

στ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.06 παράγραφος 16 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος
16

Συστήματα ποσίμου ύδατος σύμφωνα με
το άρθρο 12.05

N.R.C., το αργότερο στις 31.12.2006

1.1.2006»

ζ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.07 αντικαθίσταται από το εξής:
«15.07

Απαιτήσεις για το σύστημα πρόωσης

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015

1.1.2006»
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η) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.09 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το εξής:

«παράγραφος
4

Σωσίβιος εξοπλισμός

Για επιβατικά πλοία που ήταν εξοπλι
σμένα με συλλογικά σωστικά μέσα
κατά το άρθρο 15.09 παράγραφος 5
πριν από την 1.1.2006, τα μέσα αυτά
θεωρούνται εναλλακτικά σε ατομικά
σωστικά μέσα.

1.1.2006»

Για επιβατικά πλοία που ήταν εξοπλι
σμένα με συλλογικά σωστικά μέσα
κατά το άρθρο 15.09 παράγραφος 6
πριν από την 1.1.2006, τα μέσα αυτά
θεωρούνται εναλλακτικά σε ατομικά
σωστικά μέσα έως την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού
μετά την 1.1.2010

θ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.10 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής:

«παράγραφος
3

ι)

Επαρκής φωτισμός έκτακτης ανάγκης

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015

1.1.2006»

Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.10 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το εξής:

«παράγραφος
6 πρώτη
πρόταση

Διαχωριστικά σύμφωνα με το άρθρο
15.11 παράγραφος 2.

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015

1.1.2006

δεύτερη και
τρίτη πρό
ταση

Εγκατάσταση καλωδίων

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015

1.1.2006

τέταρτη
πρόταση

Σύστημα παροχής ισχύος έκτακτης ανά
γκης υψηλότερα από την γραμμή περι
θωρίου βυθίσεως

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015

1.1.2006»

ια) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.12 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής:

«15.12
παράγραφος
1 στοιχείο γ)

Φορητοί πυροσβεστήρες στα μαγειρεία

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού

1.1.2006»

ιβ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 15.12 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής:

«παράγραφος
2 στοιχείο α)

Δεύτερη πυροσβεστική αντλία

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2010

1.1.2006»
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ιγ) Η ακόλουθη εγγραφή:
«παράγραφος 9

Σύστημα πυρόσβεσης στα μηχανοστάσια

NRC, το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2010

1.1.2006»

«15.12
παράγραφος 9

Σύστημα πυρόσβεσης στα μηχανοστάσια
από χάλυβα ή με ισοδύναμες ιδιότητες

NRC, το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2045. Η μεταβατική
περίοδος δεν ισχύει για επιβατηγά πλοία
των οποίων η τρόπις τοποθετήθηκε μετά
τις 31.12.1995, των οποίων η γάστρα
έχει ως υλικό κατασκευής το ξύλο, το
αλουμίνιο ή το πλαστικό, τα δε μηχανο
στάσια υλικό διαφορετικό από εκείνα
του άρθρου 3.04 παράγραφοι 3 και 4.

1.1.2006»

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητι
κού μετά την 1.1.2015. Η μεταβατική
περίοδος δεν ισχύει για επιβατικά πλοία
των οποίων η τρόπις τοποθετήθηκε μετά
τις 31.12.1995, των οποίων η γάστρα
έχει ως υλικό κατασκευής το ξύλο, το
αλουμίνιο ή το πλαστικό, τα δε μηχανο
στάσια υλικό διαφορετικό από εκείνα
του άρθρου 3.04 παράγραφοι 3 και 4.

1.1.2006»

αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος
9

Σύστημα πυρόσβεσης στα μηχανοστάσια

29. Ο πίνακας στο άρθρο 24α.02 παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:
α) Η ακόλουθη εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.02 παράγραφος 1 παρεμβάλλεται μετά την εγγραφή που αναφέ
ρεται στο άρθρο 6.01 παράγραφος 7:
«6.02 παράγραφος 1

Ύπαρξη χωριστών δεξαμενών υδραυλικών
υγρών

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2026

Διπλασιασμός του συρταριού χειρισμού σε
περίπτωση υδραυλικών χειριστηρίων

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2026

Χωριστή εγκατάσταση σωληνώσεων για το
δεύτερο χειριστήριο σε περίπτωση υδραυλι
κών χειριστηρίων

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2026»

β) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.02 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής:
«παράγραφος 2

Ενεργοποίηση του 2ου χειριστηρίου με ένα
χειρισμό

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2026»

γ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.03 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής:
«6.03 παράγραφος 1

Σύνδεση άλλων συσκευών κατανάλωσης
στους υδραυλικούς μηχανισμούς πηδαλιου
χίας

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2026»

δ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.03 παράγραφος 2 διαγράφεται.
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ε) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 6.07 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής:
«6.07 παράγραφος 2
στοιχείο α)

Συναγερμός στάθμης των δεξαμενών υδραυ
λικών υγρών και συναγερμός πίεσης λει
τουργίας

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2026»

στ) Η εγγραφή που αναφέρεται στο άρθρο 7.02 παράγραφοι 2 έως 7 αντικαθίσταται από το εξής:
«7.02 παράγραφοι 2
έως 6

Απρόσκοπτη ορατότητα από την τιμονιέρα,
εκτός των ακόλουθων παραγράφων,

N.R.C., το αργότερο με την έκδοση ή ανα
νέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού μετά
την 1.1.2049»

30. Το ακόλουθο σχήμα 9 παρεμβάλλεται στο προσάρτημα Ι:
Χρώμα: καφέ/λευκό»

«Σχήμα 9
Βαλβίδα γρήγορου κλεισίματος επί της
δεξαμενής

31. Προστίθενται τα ακόλουθα προσαρτήματα III και IV:

«Προσάρτημα III
Υπόδειγμα του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού ταυτοποίησης πλοίου
A

A

A

[Κωδικός της αρμόδιας
αρχής που απονέμει τον
ευρωπαϊκό αριθμό ταυτο
ποίησης πλοίου]

x

x

x

x

x

[αριθμός σειράς]

Στο υπόδειγμα, το “AAA” αντιστοιχεί στον τριψήφιο κωδικό που δίνει η αρμόδια αρχή για την απονομή του ενιαίου
ευρωπαϊκού αριθμού ταυτοποίησης πλοίου σύμφωνα με τα ακόλουθα πεδία αριθμοδότησης:
001-019
020-039
040-059
060-069
070-079
080-099
100-119
120-139
140-159
160-169
170-179
180-189
190-199
200-219
220-239
240-259
260-269

Γαλλία
Κάτω Χώρες
Γερμανία
Βέλγιο
Ελβετία
δεσμευμένο για σκάφη από χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης του Mannheim και για
τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό πλοίου του Ρήνου πριν από τις 1.4.2007
Νορβηγία
Δανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ισλανδία
Ιρλανδία
Πορτογαλία
δεσμευμένο
Λουξεμβούργο
Φινλανδία
Πολωνία
Εσθονία
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270-279
280-289
290-299
300-309
310-319
320-329
330-339
340-349
350-359
360-369
370-379
380-399
400-419
420-439
440-449
450-459
460-469
470-479
480-489
490-499
500-519
520-539
540-549
550-559
560-569
570-579
580-589
590-599
600-619
620-639
640-649
650-659
660-669
670-679
680-699
700-719
720-739
740-759
760-769
770-799
800-809
810-819
820-829
830-839
840-849
850-859
860-869
870-999

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λιθουανία
Λεττονία
δεσμευμένο
Αυστρία
Λιχτενστάιν
Τσεχική Δημοκρατία
Σλοβακία
δεσμευμένο
Κροατία
Σερβία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ουγγαρία
Ρωσική Ομοσπονδία
Ουκρανία
Λευκορωσία
Δημοκρατία της Μολδαβίας
Ρουμανία
Βουλγαρία
Γεωργία
δεσμευμένο
Τουρκία
Ελλάδα
Κύπρος
Αλβανία
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
Σλοβενία
Μαυροβούνιο
δεσμευμένο
Ιταλία
Ισπανία
Ανδόρα
Μάλτα
Μονακό
Σαν Μαρίνο
δεσμευμένο
Σουηδία
Καναδάς
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ισραήλ
δεσμευμένο
Αζερμπαϊτζάν
Καζακστάν
Κιργισία
Τατζικιστάν
Τουρκμενιστάν
Ουζμπεκιστάν
Ιράν
δεσμευμένο.

Το “xxxxx” δηλώνει τον πενταψήφιο αριθμό σειράς που απονέμει η αρμόδια αρχή.
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Προσάρτημα IV
Δεδομένα για την ταυτοποίηση ενός πλοίου

A. Όλα τα πλοία
1. Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 2.18 του παρόντος παραρτήματος
(παράρτημα V, μέρος 1, θέση 3 του υποδείγματος, και παράρτημα VI, 5η στήλη)
2. Όνομα του σκάφους/πλοίου (παράρτημα V, μέρος 1, θέση 1 του υποδείγματος, και παράρτημα VI, 4η στήλη)
3. Τύπος σκάφους όπως ορίζεται στο άρθρο 1.01 σημεία 1-28 του παρόντος παραρτήματος (παράρτημα V, μέρος 1,
θέση 2 του υποδείγματος)
4. Ολικό μήκος όπως ορίζεται στο άρθρο 1.01 σημείο 70 του παρόντος παραρτήματος (παράρτημα V, μέρος 1, θέση
17α)
5. Ολικό πλάτος όπως ορίζεται στο άρθρο 1.01 σημείο 73 του παρόντος παραρτήματος (παράρτημα V, μέρος 1,
θέση 18α)
6. Βύθισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 1.01 σημείο 76 του παρόντος παραρτήματος (παράρτημα V, μέρος 1, θέση 19)
7. Πηγή των δεδομένων (= κοινοτικό πιστοποιητικό)
8. Νεκρό βάρος (παράρτημα V, μέρος 1, θέση 21 και παράρτημα VI, 11η στήλη) για φορτηγά πλοία
9. Εκτόπισμα όπως ορίζεται στο άρθρο 1.01 σημείο 60 του παρόντος παραρτήματος (παράρτημα V, μέρος 1, θέση
21 και παράρτημα VI, 11η στήλη) για πλοία εκτός φορτηγών πλοίων
10. Επιχειρηματίας (Ιδιοκτήτης ή εκπρόσωπός του, παράρτημα II, κεφάλαιο 2)
11. Εκδίδουσα αρχή (παράρτημα V, μέρος 1, και παράρτημα VI)
12. Αριθμός κοινοτικού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας (παράρτημα V, μέρος 1, και παράρτημα VI, 1η στήλη
του υποδείγματος)
13. Ημερομηνία λήξης (παράρτημα V, μέρος 1, θέση 11 του τύπου, και παράρτημα VI, 17η στήλη του υποδείγματος)
14. Συντάκτης του συνόλου δεδομένων
B. Κατά περίπτωση
1. Εθνικός αριθμός
2. Τύπος σκάφους σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής διαβίβασης αναφορών από πλοία στην
εσωτερική ναυσιπλοΐα
3. Μονό ή διπλό κύτος κατά ADN/ADNR
4. Ύψος όπως ορίζεται στο άρθρο 1.01 αριθ. 75
5. Ολική χωρητικότητα (για θαλάσσια σκάφη)
6. Αριθμός IMO (για θαλάσσια σκάφη)
7. Διακριτικό κλήσης (για θαλάσσια σκάφη)
8. Αριθμός MMSI
9. Κωδικός ATIS
10. Τύπος, αριθμός, εκδίδουσα αρχή και ημερομηνία λήξης λοιπών πιστοποιητικών»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1. Το παράρτημα V της οδηγίας 2006/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
α) Στο μέρος I θέση 3 του υποδείγματος, ο όρος «επίσημος αριθμός» αντικαθίσταται από τον όρο «ενιαίος ευρωπαϊκός
αριθμός ταυτοποίησης πλοίου».
β) Στο μέρος II θέση 2 του υποδείγματος, ο όρος «επίσημος αριθμός» αντικαθίσταται από τον όρο «ενιαίος ευρωπαϊκός
αριθμός ταυτοποίησης πλοίου».
γ) Στο μέρος III θέση 3 του υποδείγματος, ο όρος «επίσημος αριθμός» αντικαθίσταται από τον όρο «ενιαίος ευρωπαϊκός
αριθμός ταυτοποίησης πλοίου».
2. Στο παράρτημα VI της οδηγίας 2006/87/ΕΚ, πέμπτη στήλη, η επικεφαλίδα «επίσημος αριθμός» αντικαθίσταται από την
επικεφαλίδα «ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός ταυτοποίησης πλοίου».
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ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Σεπτεμβρίου 2008
για την τροποποίηση της απόφασης 2003/77/ΕΚ για τον καθορισμό δημοσιονομικών κατευθυντήριων
γραμμών πολυετούς διάρκειας για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση ΕΚΑΧ
και, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, των πόρων του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον
Χάλυβα
(2008/750/ΕΚ)
σης, τους πόρους του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και
τον Χάλυβα, διαχειρίζεται η Επιτροπή.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 2003/77/ΕΚ (3), η
Επιτροπή επανεξέτασε τη λειτουργία και την αποτελεσματι
κότητα των δημοσιονομικών κατευθυντήριων γραμμών.

(3)

Η αποκτηθείσα πείρα κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής
των δημοσιονομικών κατευθυντήριων γραμμών και οι εξελί
ξεις που έχουν σημειωθεί όσον αφορά τις πρακτικές της
κεφαλαιαγοράς καταδεικνύουν την ανάγκη να προσαρμο
σθούν οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

(4)

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν
τη συνήθη πρακτική και τους ορισμούς που ισχύουν στην
αγορά όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις εφαρμοζόμενες χρο
νικές περιόδους ισχύος των τίτλων, την ισοδυναμία μεταξύ
τίτλων σε περίπτωση των συμφωνιών επαναγοράς, και την
εφαρμοζόμενη διαβάθμιση.

(5)

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων όσον αφορά τη διαβάθ
μιση, ορισμένες οντότητες του δημόσιου τομέα είναι σκό
πιμο να εξομοιώνονται με κράτη μέλη ή με άλλα κρατικά
υποκείμενα δικαίου στο πλαίσιο των επενδυτικών ορίων.

(6)

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τις μεταβολές των κανόνων λογιστικής που εφαρμόζει η
Επιτροπή.

(7)

Χάριν της αποτελεσματικότητας και της μείωσης των διοικη
τικών εξόδων, είναι σκόπιμο να προσαρμοσθεί η συχνότητα
της υποβολής εκθέσεων.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
το πρωτόκολλο το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπει
ες από τη λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ και με το Ταμείο Έρευνας για
τον Άνθρακα και τον Χάλυβα,
την απόφαση 2003/76/ΕΚ του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου
2003, για τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή
του Πρωτοκόλλου το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά τις δημοσιονομι
κές συνέπειες της λήξης της συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το
Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (1), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Για τους σκοπούς του πρωτοκόλλου το οποίο προσαρτάται
στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
σχετικά με τις δημοσιονομικές συνέπειες από τη λήξη της
συνθήκης ΕΚΑΧ και σχετικά με το Ταμείο Έρευνας για τον
Άνθρακα και τον Χάλυβα, τα περιουσιακά στοιχεία της υπό
εκκαθάριση ΕΚΑΧ και, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρι

(1) ΕΕ L 29 της 5.2.2003, σ. 22.
(2) Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 11 Μαρτίου 2008 (δεν έχει ακόμα
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ L 29 της 5.2.2003, σ. 25.
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Η απόφαση 2003/77/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τρο
ποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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κές ή τοπικές αρχές ή από δημόσιες επιχειρήσεις
ή/και όργανα που τελούν υπό κρατική ιδιοκτησία
ή/και υπό κρατικό έλεγχο ή από διεθνείς δανειολή
πτες, με διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας του
λάχιστον “AA” ή ισοδύναμη, έως 100 εκατ. EUR ανά
εκδότη ή εγγυητή·

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης 2003/77/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το σημείο 3 τροποποιείται ως εξής:
α) το στοιχείο α) σημείο iii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«iii) ομολογίες σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, με
διάρκεια ή, στην περίπτωση τίτλων που εξασφαλίζονται
με περιουσιακά στοιχεία, με αναμενόμενη διάρκεια η
οποία δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη και έξι μήνες από
την ημερομηνία εξόφλησης, εφόσον έχουν εκδοθεί από
κάποια από τις κατηγορίες εγκεκριμένων εκδοτών·»·
β) το στοιχείο β) σημείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«i) συμφωνίες αγοράς και επαναγοράς (πράξεις “ρέπος”),
εφόσον οι αντισυμβαλλόμενοι είναι εξουσιοδοτημένοι
για τέτοιες συναλλαγές και εφόσον η Επιτροπή παραμένει
σε θέση να επαναγοράσει ισοδύναμους τίτλους τους
οποίους ενδέχεται να έχει πωλήσει κατά τη λήξη της
σύμβασης. Ως ισοδύναμοι τίτλοι θεωρούνται οι τίτλοι,
οι οποίοι: i) έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη· ii) απο
τελούν μέρος της ίδιας έκδοσης· και iii) είναι του ίδιου
τύπου και της ίδιας ονομαστικής αξίας, περιγραφής και
ποσού με τους τίτλους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο
δανειοδότησης, εκτός αν έχουν αποτελέσει αντικείμενο
εταιρικής πράξης ή μετατροπής της ονομαστικής αξίας·».
2. Το σημείο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) το στοιχείο α) σημεία i) έως iii) αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«α) Οι επενδύσεις περιορίζονται στα ακόλουθα ποσά:
i) για ομολογίες που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένες
από κράτη μέλη ή από όργανα της Ένωσης, 250
εκατ. EUR ανά κράτος μέλος ή όργανο· οι ομολογίες
που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένες από περιφε
ρειακές ή τοπικές αρχές ή από δημόσιες επιχειρήσεις
ή/και όργανα που τελούν υπό κρατική ιδιοκτησία
ή/και υπό κρατικό έλεγχο είναι δυνατό να συνυπο
λογίζονται στο όριο του οικείου κράτους μέλους,
υπό την προϋπόθεση ότι η διαβάθμισή τους από
άποψη πιστοληπτικής ικανότητας είναι τουλάχιστον
“AA” ή ισοδύναμη·
ii) για ομολογίες που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένες
από άλλους κρατικούς δανειολήπτες, από περιφερεια

iii) για καταθέσεις σε εγκεκριμένη τράπεζα ή/και για
χρεόγραφά της, συμπεριλαμβανομένων των ομολο
γιών, το χαμηλότερο ποσό μεταξύ των 100 εκατ.
EUR ανά τράπεζα ή 5 % των ιδίων κεφαλαίων της
τράπεζας·».
β) Το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) Η επένδυση σε μία μόνο έκδοση ομολογιών εντός των
ορίων που προσδιορίζονται στο στοιχείο α), δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % του συνολικού ποσού κάθε έκδοσης
κατά τον χρόνο αγοράς.».
γ) Στο στοιχείο δ), προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:
«Αφ’ ης στιγμής η Επιτροπή αντιληφθεί ότι έχει σημειωθεί
υποβάθμιση κάτω από τις ελάχιστες απαιτήσεις διαβάθμισης,
καταβάλλονται προσπάθειες για την αντικατάσταση των αντί
στοιχων επενδύσεων.».
δ) Προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):
«ε) Αν η διαβάθμιση μιας ομολογίας είναι υψηλότερη από τη
διαβάθμιση του εκδότη της ή αν δεν υπάρχει καν δια
βάθμιση του εκδότη εφαρμόζεται.».
3. Το σημείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Η διαχείριση των κεφαλαίων εμφανίζεται στη διαχείριση των
ετήσιων λογαριασμών της υπό εκκαθάριση ΕΚΑΧ και, μετά
την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, των πόρων του Ταμείου
Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα. Οι εν λόγω
ετήσιοι λογαριασμοί πρέπει να καταρτίζονται και να υποβάλ
λονται σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικής της ΕΚ, όπως
αυτοί θεσπίζονται από τον υπόλογο της Επιτροπής, λαμβα
νομένων υπόψη του ειδικού χαρακτήρα της υπό εκκαθάριση
ΕΚΑΧ και, μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, των
πόρων του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον
Χάλυβα. Οι λογαριασμοί εγκρίνονται από την Επιτροπή και
ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η Επιτροπή αναθέτει
σε εξωτερικές εταιρείες την πραγματοποίηση του ετήσιου
λογιστικού ελέγχου των λογαριασμών της.».
4. Στο σημείο 7, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο:
«Κάθε εξάμηνο, εκπονείται αναλυτική έκθεση σχετικά με τις διε
ξαγόμενες πράξεις διαχείρισης δυνάμει των εν λόγω κατευθυντη
ρίων γραμμών, και αποστέλλεται στα κράτη μέλη.».
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Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2008.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. KOUCHNER
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Σεπτεμβρίου 2008
περί προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες καταγωγής που προβλέπονται στο παράρτημα II του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου ώστε να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση στη
Μαδαγασκάρη όσον αφορά τις κονσέρβες τόννου και τα φιλέτα τόννου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 5097]
(2008/751/ΕΚ)
μετά τη λήξη της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ (2)
πρέπει να παραχωρηθεί νέα παρέκκλιση.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Για να διασφαλιστεί ομαλή μετάβαση από τη συμφωνία εται
ρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ προς την ενδιάμεση συμφωνία οικονο
μικής εταιρικής σχέσης ΑΜΑ (κράτη της Ανατολικής και
Μεσημβρινής Αφρικής)-ΕΕ, πρέπει να παραχωρηθεί νέα
παρέκκλιση με αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2008.

(5)

Η προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που
διατυπώνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1528/2007 δεν αναμένεται να βλάψει σοβαρά την εδραιω
μένη κοινοτική βιομηχανία του τομέα, εάν συνεκτιμηθούν οι
υπόψη εισαγωγές, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν
ορισμένοι όροι σε σχέση με τις ποσότητες, την παρακολού
θηση και τη διάρκεια.

(6)

Δικαιολογείται κατά συνέπεια η χορήγηση προσωρινής
παρέκκλισης δυνάμει του άρθρου 36 παράγραφος 1 στοι
χείο α) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1528/2007.

(7)

Η Μαδαγασκάρη θα τύχει αυτόματης παρέκκλισης από τους
κανόνες καταγωγής για τις κονσέρβες τόννου και τα φιλέτα
τόννου της κλάσης ΕΣ 1604 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 42
παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου καταγωγής το οποίο επι
συνάπτεται στην ενδιάμεση συμφωνία που οριοθετεί το πλαί
σιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ, αφε
νός, των χωρών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής
και, αφετέρου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών
μελών της (ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΜΑ-ΕΕ),
όταν αρχίσει να ισχύει ή εφαρμοστεί προσωρινά η εν λόγω
συμφωνία.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1528/2007, οι κανόνες καταγωγής που ορίζονται
στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού και οι παρεκκλί
σεις τους αντικαθίστανται από τους κανόνες της ενδιάμεσης
συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΜΑ-ΕΕ, η οποία αναμένεται να
τεθεί σε ισχύ ή να εφαρμοστεί προσωρινά το 2008. Ως εκ
τούτου, η παρέκκλιση πρέπει να εφαρμοσθεί έως τις
31 Δεκεμβρίου 2008, όπως ζήτησε η Μαδαγασκάρη,
εκτός εάν η ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΜΑΕΕ αρχίσει να ισχύει ή εφαρμοστεί προσωρινά πριν από
την ανωτέρω ημερομηνία.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 του Συμβουλίου, της 20ής
Δεκεμβρίου 2007, περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορι
σμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και
Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες
οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη
σύναψη τέτοιων συμφωνιών (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος
4 του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Στις 26 Μαΐου 2008 η Μαδαγασκάρη ζήτησε, σύμφωνα με
το άρθρο 36 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1528/2007, παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής
που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα για περίοδο έξι
μηνών. Το αίτημα καλύπτει συνολική ποσότητα 2 000
τόνων κονσερβοποιημένου τόννου και 500 τόνων φιλέτων
τόννου κλάσης ΕΣ 1604. Το αίτημα υποβάλλεται διότι τα
αλιεύματα και ο ανεφοδιασμός σε καταγόμενο ωμό τόννο
παρουσίασαν μείωση στον Ινδικό Ωκεανό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπέβαλε η Μαδαγασκάρη,
οι ποσότητες των αλιευμάτων καταγόμενου ωμού τόννου
κατά το πρώτο τετράμηνο του 2008 ήσαν ασυνήθιστα χαμη
λές, ακόμη και σε σύγκριση με τις συνήθεις εποχιακές δια
κυμάνσεις, επέφεραν δε μείωση της παραγωγής κονσερβών
τόννου. Λόγω της μη φυσιολογικής αυτής κατάστασης, η
Μαδαγασκάρη αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους κανόνες
καταγωγής που διατυπώνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 κατά τη διάρκεια μιας συγκε
κριμένης περιόδου.
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη Μαδαγασκάρη να
εξακολουθήσει να εξάγει προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

(1) ΕΕ L 348 της 31.12.2007, σ. 1.

(2) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 1.
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Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου
καταγωγής που επισυνάπτεται στην ενδιάμεση συμφωνία
εταιρικής σχέσης ΑΜΑ-ΕΕ, η αυτόματη παρέκκλιση από
τους κανόνες καταγωγής περιορίζεται σε ετήσια ποσόστωση
8 000 τόνων κονσερβών τόννου και 2 000 τόνων φιλέτων
τόννου για τις χώρες που έχουν μονογράψει την ενδιάμεση
συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΜΑ-ΕΕ (Κομόρες, Μαυρίκιος,
Μαδαγασκάρη, Σεϋχέλλες και Ζιμπάμπουε). Ο Μαυρίκιος και
οι Σεϋχέλλες έχουν ήδη υποβάλει αίτημα προσωρινής παρέκ
κλισης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του παραρτήματος II του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007. Δεν θα ήταν σκόπιμο να
χορηγηθούν παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 36 του
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
που να υπερβαίνουν τις ετήσιες ποσοστώσεις που χορηγού
νται στην περιοχή ΑΜΑ βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας
εταιρικής σχέσης ΑΜΑ-ΕΕ.
Κατά συνέπεια, πρέπει να παραχωρηθεί παρέκκλιση στη
Μαδαγασκάρη ως προς 2 000 τόνους κονσερβοποιημένου
τόννου και 500 τόνους φιλέτων τόννου για περίοδο ενός
έτους.
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας
Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμ
βουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση των δασμο
λογικών ποσοστώσεων. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσμα
τική διαχείριση η οποία υλοποιείται σε στενή συνεργασία
μεταξύ των αρχών της Μαδαγασκάρης, των τελωνειακών
αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, οι κανόνες
αυτοί εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, στις ποσότητες που ει
σάγονται δυνάμει της παρέκκλισης που παραχωρείται με την
παρούσα απόφαση.
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Άρθρο 2
Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 ισχύει για τα προϊόντα
και τις ποσότητες τα οποία αναγράφονται στο παράρτημα και έχουν
δηλωθεί ότι τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα από
τη Μαδαγασκάρη κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις
31 Δεκεμβρίου 2008.
Άρθρο 3
Η διαχείριση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα
308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Άρθρο 4
Οι τελωνειακές αρχές της Μαδαγασκάρης λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα για την εκτέλεση των ποσοτικών ελέγχων στις εξαγωγές των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Για το σκοπό αυτό, όλα τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που
εκδίδουν σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να περιέχουν
παραπομπή στην παρούσα απόφαση.
Οι αρμόδιες αρχές της Μαδαγασκάρης διαβιβάζουν στην Επιτροπή
ανά τρίμηνο δήλωση των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί
πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 σύμφωνα με την παρούσα από
φαση, καθώς και τον αριθμό σειράς των πιστοποιητικών αυτών.
Άρθρο 5
Στη θέση 7 των πιστοποιητικών EUR.1 που εκδίδονται βάσει της
παρούσας απόφασης αναγράφεται η ακόλουθη ένδειξη:
«Derogation — Decision 2008/751/EC».
Άρθρο 6

(12)

(13)

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη παρακολού
θηση της λειτουργίας της παρέκκλισης, οι αρχές της Μαδα
γασκάρης πρέπει να γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή
αναλυτικά στοιχεία των εκδοθέντων πιστοποιητικών κυκλο
φορίας εμπορευμάτων EUR.1.
Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνά
δουν με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Η απόφαση εφαρμόζεται έως ότου οι κανόνες καταγωγής που ορί
ζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007
αντικατασταθούν από τους κανόνες που επισυνάπτονται σε τυχόν
συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη, όταν αυτή, είτε εφαρμόζεται προ
σωρινά είτε τίθεται σε ισχύ, ανάλογα με το ποιο από τα δύο
συμβαίνει νωρίτερα, αλλά οπωσδήποτε η παρούσα απόφαση δεν
εφαρμόζεται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008.
Άρθρο 7
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 1
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παραρτήματος II του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1528/2007 και σύμφωνα με το άρθρο 36 παρά
γραφος 1 στοιχείο α), οι κονσέρβες τόννου και τα φιλέτα τόννου
της κλάσης 1604 του ΕΣ που παράγονται από μη καταγόμενα
υλικά θεωρείται, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα
άρθρα 2 έως 6 της παρούσας απόφασης, ότι κατάγονται από τη
Μαδαγασκάρη.

(1) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2008.
Για την Επιτροπή
László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

09.1645

ex 1604 14 11
ex 1604 14 18
ex 1604 20 70

09.1646

1604 14 16

Περιγραφή των
εμπορευμάτων

Περίοδος

Ποσότητες

Κονσέρβες τόνου (1)

1.1.2008 έως 31.12.2008

2 000 τόνοι

Φιλέτα τόνου

1.1.2008 έως 31.12.2008

500 τόνοι

(1) Σε οποιαδήποτε μορφή με την οποία το προϊόν θεωρείται διατηρημένο κατά την έννοια της κλάσης ΕΣ 1604.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να μην εμφανίζουν πλέον στα κείμενά τους τη μνεία της τελευταίας
τροποποίησης των πράξεων στις οποίες παραπέμπουν.
Εάν δεν υπάρχει μνεία περί του αντιθέτου, οι πράξεις στις οποίες γίνεται παραπομπή στα κείμενα
που δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος νοούνται στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους.

