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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/15/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Απριλίου 2009
σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για
τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
(αναδιατύπωση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των διατάξεων της οδηγίας
94/57/ΕΚ, κρίνεται σκόπιμη η αναδιατύπωση των διατάξεών
της με δύο διαφορετικά κοινοτικά νομικά κείμενα, συγκεκρι
μένα μία οδηγία και έναν κανονισμό.

(3)

Με το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 1993, σχετικά με μια
κοινή πολιτική για την ασφάλεια στη θάλασσα, το Συμβού
λιο έθεσε τον στόχο της απόσυρσης από τα κοινοτικά ύδατα
όλων των πλοίων που δεν πληρούν τις βασικές προδιαγρα
φές και έδωσε προτεραιότητα σε κοινοτική δράση η οποία
αποσκοπεί στην εξασφάλιση αποτελεσματικής και ενιαίας
εφαρμογής των διεθνών κανόνων με την κατάρτιση κοινών
προτύπων για τους νηογνώμονες.

(4)

Η ασφάλεια και η πρόληψη της ρύπανσης στη θάλασσα είναι
δυνατόν να ενισχυθούν αποτελεσματικά, με την αυστηρή
εφαρμογή διεθνών συμβάσεων, κωδίκων και ψηφισμάτων,
προωθώντας ταυτόχρονα το στόχο της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών.

(5)

Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των πλοίων προς τα ενιαία
διεθνή πρότυπα ασφαλείας και πρόληψης της ρύπανσης
των θαλασσών αποτελεί ευθύνη των κρατών σημαίας και
των κρατών του λιμένα.

(6)

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την έκδοση των σχετικών
με την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης διεθνών
πιστοποιητικών τα οποία προβλέπονται σε συμβάσεις όπως η
Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα
της 1ης Νοεμβρίου 1974 (SOLAS 74), η Διεθνής Σύμβαση
περί γραμμών φορτώσεως πλοίων της 5ης Απριλίου 1966
και η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από
τα πλοία της 2ας Νοεμβρίου 1973 (MARPOL), καθώς και
για την εφαρμογή των εν λόγω συμβάσεων.

(7)

Σύμφωνα με τις συμβάσεις αυτές, όλα τα κράτη μέλη μπο
ρούν να εξουσιοδοτούν, σε διαφορετικό βαθμό, αναγνωρι
σμένους οργανισμούς για να πιστοποιούν την εν λόγω συμ
μόρφωση και μπορούν να μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα
έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών σχετικά με την ασφά
λεια και με την πρόληψη της ρύπανσης.

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (1),

τη γνώμη της Επιτροπής Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης, έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε στις
3 Φεβρουαρίου 2009 από την επιτροπή συνδιαλλαγής (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου
1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για
τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για
τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (4) έχει
τροποποιηθεί επανειλημμένα κατά τρόπο ουσιαστικό. Με
την ευκαιρία νέων τροποποιήσεων είναι σκόπιμη, για λόγους
σαφήνειας, η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

(1) ΕΕ C 318 της 23.12.2006, σ. 195.
(2) ΕΕ C 229 της 22.9.2006, σ. 38.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Απριλίου 2007 (ΕΕ C
74 Ε της 20.3.2008, σ. 633), κοινή θέση του Συμβουλίου της 6ης
Ιουνίου 2008 (ΕΕ C 184 Ε της 22.7.2008, σ. 11). Θέση του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμη
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2009 και νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί
στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20.
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(8)

Σε παγκόσμια κλίμακα, πολλοί από τους υφιστάμενους
οργανισμούς που είναι αναγνωρισμένοι από τα συμβαλλό
μενη μέρη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) δεν
εξασφαλίζουν ούτε τη δέουσα εφαρμογή των κανόνων ούτε
επαρκή αξιοπιστία όταν ενεργούν για λογαριασμό των εθνι
κών αρχών, διότι δεν διαθέτουν αξιόπιστη και κατάλληλη
δομή και πείρα που να τους επιτρέπει να εκτελούν τα καθή
κοντά τους σε υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

(9)

Δυνάμει των διατάξεων της SOLAS 74, κεφάλαιο ΙΙ-1, μέρος
Α-1, κανονισμός 3-1, τα κράτη μέλη έχουν ευθύνη να μερι
μνούν ώστε ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση
των πλοίων που φέρουν τη σημαία του, να γίνεται σε συμ
μόρφωση προς τις δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογι
κές προδιαγραφές οργανισμών αναγνωρισμένων από τις
αρχές. Συνεπώς, οι οργανισμοί αυτοί εκπονούν και εφαρμό
ζουν κανόνες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντή
ρηση και την επιθεώρηση των πλοίων και είναι αρμόδιοι να
επιθεωρούν πλοία εξ ονόματος των κρατών μελών και να
πιστοποιούν ότι τα πλοία αυτά πληρούν τις απαιτήσεις των
διεθνών συμβάσεων για την έκδοση των σχετικών πιστοποιη
τικών. Για να μπορούν οι εν λόγω οργανισμοί να φέρουν σε
πέρας το καθήκον αυτό με ικανοποιητικό τρόπο, πρέπει να
είναι αυστηρά ανεξάρτητοι και να διαθέτουν άκρως ειδικευ
μένη τεχνική επάρκεια και υψηλής ποιότητας διαχείριση.

(10)

Οι οργανισμοί επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων διαδραματί
ζουν σημαντικό ρόλο στην κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά
την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα.

(11)

Οι οργανισμοί επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων πρέπει να
είναι σε θέση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την
Κοινότητα και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους μεριμνώντας
παράλληλα για την ασφάλεια και την προστασία του περι
βάλλοντος. Θα πρέπει, επομένως, να θεσπισθούν και να
εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλη την Κοινότητα τα ανα
γκαία για τις δραστηριότητές τους επαγγελματικά πρότυπα.

(12)

Ένα κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει τον αριθμό των
αναγνωρισμένων οργανισμών τους οποίους εξουσιοδοτεί
σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει βάσει αντικειμενικών και
διαφανών λόγων και υπό την επιφύλαξη της άσκησης ελέγ
χου από την Επιτροπή με τη διαδικασία της επιτροπολογίας.

(14)

Η παρούσα οδηγία διασφαλίζει την ελεύθερη παροχή υπη
ρεσιών στην Κοινότητα· επομένως, η Κοινότητα θα πρέπει να
συμφωνεί με τις τρίτες χώρες στις οποίες είναι εγκατεστημέ
νοι ορισμένοι από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς, προ
κειμένου να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των αναγνωρι
σμένων οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινό
τητα.

(15)

για να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση προς τους διεθνείς
κανόνες ασφαλείας, ακόμη και όταν τα κράτη μέλη επαφίε
νται σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πλην των αρχών τους
για την εκπλήρωση νομοθετικών καθηκόντων τους. Ενδείκνυ
ται, συνεπώς, να καθιερωθούν στενές σχέσεις συνεργασίας
μεταξύ των αρχών και των αναγνωρισμένων οργανισμών
τους οποίους εξουσιοδοτούν, πράγμα που μπορεί να απαιτεί
οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί να διατηρούν τοπική αντιπρο
σωπεία στο έδαφος του κράτους μέλους για λογαριασμό του
οποίου εκτελούν τα καθήκοντά τους.

(16)

Όταν αναγνωρισμένος οργανισμός, οι επιθεωρητές του ή το
τεχνικό προσωπικό του εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά εξ
ονόματος της διοίκησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μερι
μνούν ώστε, όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες που
τους έχουν ανατεθεί, να απολαύουν αναλογικών νομικών
εγγυήσεων και δικαστικής προστασίας, περιλαμβανομένης
της άσκησης του δικαιώματος άμυνας, εκτός της ασυλίας,
που αποτελεί δικαίωμα το οποίο δύνανται να επικαλούνται
μόνον τα κράτη μέλη ως δικαίωμα αναπόσπαστο της κυριαρ
χίας και το οποίο επομένως δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει
αντικείμενο ανάθεσης.

(17)

Οι ανομοιότητες όσον αφορά τα καθεστώτα οικονομικής
ευθύνης των αναγνωρισμένων οργανισμών που εργάζονται
για λογαριασμό των κρατών μελών ενδέχεται να παρεμποδί
σουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Προκειμέ
νου να διευκολυνθεί η επίλυση του προβλήματος αυτού,
είναι σκόπιμο να επιδιωχθεί κάποιος βαθμός εναρμόνισης,
σε κοινοτικό επίπεδο, των ευθυνών που απορρέουν από
οποιοδήποτε ναυτικό συμβάν το οποίο προκαλείται από ανα
γνωρισμένο οργανισμό, κατόπιν δικαστικής απόφασης συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των διαφορών με διαδι
κασίες διαιτησίας.

(18)

Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,
για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(19)

Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροπο
ποιήσει την παρούσα οδηγία, προκειμένου να ενσωματώσει
επακόλουθες τροποποιήσεις στις σχετικές διεθνείς συμβάσεις,
πρωτόκολλα, κώδικες και ψηφίσματα. Δεδομένου ότι τα
μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο
την τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της
παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων διά της συμπληρώσεώς
της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν σύμ
φωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(20)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να διατηρούν τη δυνα
τότητα αναστολής ή αφαίρεσης της εξουσιοδότησης που
έχουν χορηγήσει σε κάποιο αναγνωρισμένο οργανισμό, ταυ
τόχρονα δε να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη
μέλη για την απόφασή τους παρέχοντας βάσιμη αιτιολόγηση.

Η έκδοση του πιστοποιητικού ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών
φορτηγού πλοίου μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικούς οργανι
σμούς που διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία και ειδικευμένο
προσωπικό.

(13)

Η στενή ανάμειξη των εθνικών αρχών στον έλεγχο πλοίων
και την έκδοση των συναφών πιστοποιητικών είναι αναγκαία

28.5.2009

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(21)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει περιοδικά να αξιολογούν τις επι
δόσεις των αναγνωρισμένων οργανισμών που εργάζονται για
λογαριασμό τους και να παρέχουν προς την Επιτροπή και
όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη ακριβείς πληροφορίες σχετικά
με τις επιδόσεις αυτές.

(22)

Ζητείται από τα κράτη μέλη, ως λιμενικές αρχές, να ενι
σχύουν την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης στα
κοινοτικά ύδατα με την κατά προτεραιότητα επιθεώρηση
πλοίων που διαθέτουν πιστοποιητικά οργανισμών οι οποίοι
δεν πληρούν τα κοινά κριτήρια, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δεν
παρέχεται πιο ευνοϊκή μεταχείριση σε πλοία υπό σημαία
τρίτου κράτους.
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(27)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (2), τα κράτη μέλη παροτρύνο
νται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες οι οποίοι αποτυπώ
νουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας
οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να
τους δημοσιοποιούν.

(28)

Τα μέτρα τα οποία ακολουθούν οι οργανισμοί επιθεώρησης
και ελέγχου πλοίων προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες
και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου
πλοίων (αναδιατύπωση) (3),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
(23)

Σήμερα δεν υφίστανται ενιαία διεθνή πρότυπα τα οποία πρέ
πει να τηρούν όλα τα πλοία είτε στο στάδιο της ναυπήγησης
είτε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους όσον αφορά
το σκάφος, τα μηχανήματα και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
και εγκαταστάσεις ελέγχου. Τα εν λόγω πρότυπα είναι δυνα
τόν να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες αναγνωρι
σμένων οργανισμών ή με ισοδύναμα πρότυπα τα οποία θα
αποφασίζονται από τις εθνικές αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα
με τη διαδικασία που ορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληρο
φόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγρα
φών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας
των πληροφοριών (1).

Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία πρέπει να ακολουθού
νται από τα κράτη μέλη στις σχέσεις τους με τους οργανισμούς που
είναι επιφορτισμένοι με την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστο
ποίηση πλοίων με στόχο τη συμμόρφωση προς τις διεθνείς συμβά
σεις σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και την πρόληψη της
θαλάσσιας ρύπανσης, προωθώντας, ταυτόχρονα, τον στόχο της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη
και εφαρμογή απαιτήσεων ασφαλείας για το σκάφος, τη μηχανολο
γική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου
για πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβά
σεων.
Άρθρο 2

(24)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η
θέσπιση μέτρων τα οποία πρέπει να ακολουθούνται από τα
κράτη μέλη στις σχέσεις τους με τους οργανισμούς που
λειτουργούν εντός της Κοινότητας και είναι επιφορτισμένοι
με την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση πλοίων,
είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη
και δύναται συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την
αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου
άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει το αναγκαίο
για την επίτευξη του στόχου αυτού μέτρο.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α) «πλοίο» πλοίο το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των
διεθνών συμβάσεων·
β) «πλοίο που φέρει σημαία κράτους μέλους» πλοίο που είναι
νηολογημένο σε ένα κράτος μέλος και φέρει τη σημαία
αυτού του κράτους μέλους σύμφωνα με τη νομοθεσία του·
πλοία τα οποία δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτόν τον ορισμό εξο
μοιώνονται προς πλοία που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας·
γ) «επιθεωρήσεις και εξετάσεις» επιθεωρήσεις και εξετάσεις που
διεξάγονται υποχρεωτικά βάσει των διεθνών συμβάσεων·

(25)

(26)

Η υποχρέωση μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο πρέπει να περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν
τροποποιήσεις ουσίας στην οδηγία 94/57/ΕΚ. Η υποχρέωση
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν τροπο
ποιούνται κατ’ ουσία προκύπτει από την οδηγία αυτή.

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των
κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο των οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτημα
I μέρος B.

(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

δ) «διεθνείς συμβάσεις» η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της
Ζωής στη Θάλασσα της 1ης Νοεμβρίου 1974 (SOLAS 74),
εξαιρουμένου του κεφαλαίου XI-2 του παραρτήματος της, η
Διεθνής Σύμβαση περί γραμμών φορτώσεως πλοίων της 5ης
Απριλίου 1966 και η Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της
ρύπανσης από τα πλοία της 2ας Νοεμβρίου 1973 (MARPOL),
καθώς και τα σχετικά με τις συμβάσεις αυτές πρωτόκολλα και
τροποποιήσεις και οι συναφείς κώδικες που έχουν υποχρεωτικό
χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη στην ενημερωμένη τους
έκδοση·
(2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
(3) Βλέπε σεδίδα 11 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ε) «οργανισμός» μια νομική οντότητα, οι θυγατρικές της και άλλοι
φορείς υπό τον έλεγχό της, οι οποίοι από κοινού ή μεμονωμένα
φέρουν σε πέρας καθήκοντα που εμπίπτουν στο πεδίο της
παρούσας οδηγίας·

θεσμοθετημένα πιστοποιητικά, περιλαμβανομένων και εκείνων για
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που αναφέ
ρονται στο άρθρο 11, παράγραφος 2 και, εφόσον χρειάζεται, να
εκδίδουν ή να ανανεώνουν τα σχετικά πιστοποιητικά ή

στ) «έλεγχος» για τους σκοπούς του στοιχείου ε), τα δικαιώματα, οι
συμβάσεις ή άλλα μέσα, νομικά ή πραγματικά, τα οποία, είτε
μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, παρέχουν τη
δυνατότητα άσκησης αποφασιστικής επιρροής στη νομική οντό
τητα ή επιτρέπουν την άσκηση καθηκόντων που εμπίπτουν στο
πεδίο της παρούσας οδηγίας·

ii) να εμπιστεύεται σε οργανισμούς την διενέργεια, πλήρως ή εν
μέρει, των επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αναφέρονται στο
σημείο i),

αναθέτει τα καθήκοντα αυτά μόνο σε αναγνωρισμένους οργανι
σμούς.

ζ) «αναγνωρισμένος οργανισμός» ο οργανισμός που έχει αναγνω
ριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 391/2009·
η) «εξουσιοδότηση» η πράξη με την οποία κράτος μέλος δίνει
αρμοδιότητα ή μεταβιβάζει αρμοδιότητα σε αναγνωρισμένο
οργανισμό·
θ) «θεσμοθετημένο πιστοποιητικό» πιστοποιητικό το οποίο έχει
εκδοθεί από κράτος σημαίας ή για λογαριασμό του σύμφωνα
με τις διεθνείς συμβάσεις·
ι)

«κανόνες και διαδικασίες» οι απαιτήσεις ενός αναγνωρισμένου
οργανισμού για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τον εξοπλισμό,
τη συντήρηση και τον έλεγχο των πλοίων·

ια) «πιστοποιητικό κλάσης» έγγραφο το οποίο εκδίδεται από ανα
γνωρισμένο οργανισμό και πιστοποιεί την καταλληλότητα
πλοίου για συγκεκριμένη χρήση ή υπηρεσία, σύμφωνα με
τους κανόνες και διαδικασίες που θεσπίζονται και δημοσιο
ποιούνται από τον εν λόγω αναγνωρισμένο οργανισμό·
ιβ) «πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών φορτηγού πλοίου»
το πιστοποιητικό το οποίο εισάγει το πρωτόκολλο του 1988
για την τροποποίηση της SOLAS 74 που υιοθέτησε ο Διεθνής
Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO).
Άρθρο 3
1.
Αναλαμβάνοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους στο
πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
οι αρμόδιες αρχές τους μπορούν να διασφαλίζουν τη δέουσα εφαρ
μογή των διατάξεων των συμβάσεων αυτών, και ειδικότερα εκείνων
που αφορούν την επιθεώρηση και τον έλεγχο πλοίων και την
έκδοση θεσμοθετημένων πιστοποιητικών και πιστοποιητικών απαλ
λαγής όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις. Τα κράτη μέλη
ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος και
του προσαρτήματος του ψηφίσματος A.847(20) του ΙΜΟ σχετικά
με τις κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν τα κράτη σημαίας
κατά την εφαρμογή των πράξεων του IMO.
2.
Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς της παραγράφου 1,
κράτος μέλος αποφασίζει, για τα πλοία τα οποία φέρουν τη σημαία
του:
i) να εξουσιοδοτεί οργανισμούς να αναλαμβάνουν, πλήρως ή εν
μέρει, τη διενέργεια επιθεωρήσεων και εξετάσεων που αφορούν

Σε όλες τις περιπτώσεις, την πρώτη έκδοση των πιστοποιητικών
απαλλαγής την εγκρίνει η αρμόδια αρχή.

Ωστόσο, όσον αφορά το πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινω
νιών φορτηγού πλοίου, τα καθήκοντα αυτά είναι δυνατόν να ανα
τίθενται σε ιδιωτικό φορέα αναγνωρισμένο από αρμόδια αρχή ο
οποίος θα έχει επαρκή ικανότητα και ειδικευμένο προσωπικό για
να διενεργεί, για λογαριασμό του, συγκεκριμένη αξιολόγηση της
ασφάλειας των ραδιοεπικοινωνιών.

3.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά την πιστοποίηση ναυτικού εξο
πλισμού ειδικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4
1.
Κατά την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2, τα κράτη
μέλη δεν μπορούν, καταρχήν, να αρνούνται να εξουσιοδοτήσουν
οποιονδήποτε από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς να αναλάβει
τα καθήκοντα αυτά, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρά
φου 2 του παρόντος άρθρου και των άρθρων 5 και 9. Μπορούν,
ωστόσο, να περιορίζουν τον αριθμό των οργανισμών που εξουσιο
δοτούν ανάλογα με τις ανάγκες τους, εφόσον συντρέχουν διαφανείς
και αντικειμενικοί λόγοι.

Ύστερα από αίτηση κράτους μέλους, η Επιτροπή θεσπίζει κατάλ
ληλα μέτρα, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία
παραπέμπει το άρθρο 6 παράγραφος 2, για να διασφαλίσει την
ορθή εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
όσον αφορά την άρνηση εξουσιοδότησης και του άρθρου 8 όσον
αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξουσιοδότηση αναστέλ
λεται ή αίρεται.

2.
Προκειμένου ένα κράτος μέλος να αποδεχθεί ότι κάποιος
αναγνωρισμένος οργανισμός εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα εκτελεί
πλήρως ή εν μέρει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3,
μπορεί να ζητεί από την εν λόγω τρίτη χώρα αμοιβαία μεταχείριση
για εκείνους τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που είναι εγκατε
στημένοι στην Κοινότητα.

Επιπλέον, η Κοινότητα μπορεί να ζητεί από το τρίτο κράτος όπου
είναι εγκατεστημένος αναγνωρισμένος οργανισμός αμοιβαία μεταχεί
ριση των αναγνωρισμένων οργανισμών που είναι εγκατεστημένοι
στην Κοινότητα.
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Άρθρο 5
1.
Κάθε κράτος μέλος το οποίο αποφασίζει να ενεργεί όπως
περιγράφεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, καθορίζει τις σχέσεις
συνεργασίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής του και των οργανισμών
που ενεργούν για λογαριασμό του.

2.
Οι σχέσεις συνεργασίας ρυθμίζονται με επίσημη γραπτή και
χωρίς διακρίσεις συμφωνία ή ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις, όπου
εκτίθενται τα συγκεκριμένα καθήκοντα και ο ρόλος των οργανισμών
και όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

α) οι διατάξεις οι οποίες εκτίθενται στο προσάρτημα ΙΙ του ψηφί
σματος Α.739(18) του ΙΜΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες
γραμμές για την εξουσιοδότηση οργανισμών που ενεργούν για
λογαριασμό των αρχών, αντλώντας έμπνευση από το παράρτημα,
τα προσαρτήματα και το συμπλήρωμα της εγκυκλίου 710/MSC
του ΙΜΟ και της εγκυκλίου 307/MEPC σχετικά με την πρότυπη
συμφωνία για την εξουσιοδότηση αναγνωρισμένων οργανισμών
που ενεργούν για λογαριασμό των αρχών·
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iii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε θαλάσσιο
ατύχημα αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις
αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς
μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με απαίτηση αποζημίωσης
των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε περιουσία, η
οποία αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλή
θηκε από αμελή ή απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψη του
αναγνωρισμένου οργανισμού, των υπαλλήλων, πρακτόρων
του ή άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμέ
νου οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζη
μίωση από τον αναγνωρισμένο οργανισμό, στο βαθμό που
η ανωτέρω απώλεια ή ζημία προκλήθηκε, σύμφωνα με από
φαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό·
τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το ανώτατο ποσό
αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον αναγνωρι
σμένο οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλά
χιστον ίσο προς 2 εκατομμύρια ευρώ·
γ) διατάξεις για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου από την αρμόδια
αρχή ή από αμερόληπτο εξωτερικό φορέα που ορίζεται από την
αρμόδια αρχή, σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τα οποία
οι οργανισμοί αναλαμβάνουν για λογαριασμό της, όπως αναφέ
ρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1·
δ) δυνατότητα τυχαίων και λεπτομερών επιθεωρήσεων των πλοίων·

β) οι ακόλουθες διατάξεις που αφορούν την οικονομική ευθύνη:

i) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε θαλάσσιο
ατύχημα αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις
αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς
μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με την απαίτηση αποζη
μίωσης των ζημιωθέντων μερών για απώλεια ή ζημία σε
περιουσία ή προσωπική βλάβη ή θάνατο, που αποδεικνύεται
στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από ηθελημένη
πράξη ή παράλειψη ή βαριά αμέλεια του αναγνωρισμένου
οργανισμού, των φορέων, υπαλλήλων, πρακτόρων του ή
άλλων που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου
οργανισμού, οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση
από τον αναγνωρισμένο οργανισμό στο βαθμό που η ανω
τέρω απώλεια, ζημία, βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμ
φωνα με απόφαση του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο
οργανισμό·

ii) εάν η ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε θαλάσσιο
ατύχημα αποδοθεί τελικά και οριστικά από δικαστήριο στις
αρχές ή προκύπτει ως μέρος της επίλυσης της διαφοράς
μέσω διαδικασιών διαιτησίας, μαζί με απαίτηση αποζημίωσης
των ζημιωθέντων μερών για προσωπική βλάβη ή θάνατο, που
αποδεικνύεται στο εν λόγω δικαστήριο ότι προκλήθηκε από
αμελή ή απερίσκεπτη πράξη ή παράλειψη του αναγνωρισμέ
νου οργανισμού, των υπαλλήλων, πρακτόρων του ή άλλων
που ενεργούν εξ ονόματος του αναγνωρισμένου οργανισμού,
οι αρχές δικαιούνται οικονομική αποζημίωση από τον ανα
γνωρισμένο οργανισμό, στο βαθμό που η ανωτέρω προσω
πική βλάβη ή θάνατος προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση
του δικαστηρίου, από τον αναγνωρισμένο οργανισμό· τα
κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το ανώτατο ποσό απο
ζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί από τον αναγνωρισμένο
οργανισμό, το οποίο πρέπει, ωστόσο, να είναι τουλάχιστον
ίσο προς 4 εκατομμύρια ευρώ·

ε) διατάξεις για την υποχρεωτική διαβίβαση βασικών πληροφοριών
σχετικά με την κατάταξη των πλοίων του στόλου τους στον
νηογνώμονά τους, αλλαγές, αναστολές και ανακλήσεις κλάσης.
3.
Η συμφωνία ή οι ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις μπορεί να
περιλαμβάνουν την υποχρέωση για τον αναγνωρισμένο οργανισμό
να διατηρεί τοπική αντιπροσωπεία στο έδαφος του κράτους μέλους
για λογαριασμό του οποίου ασκεί τα καθήκοντα που αναφέρονται
στο άρθρο 3. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται από τοπική
αντιπροσωπεία έχουσα νομική προσωπικότητα δυνάμει της νομοθε
σίας του κράτους μέλους και υποκείμενη στη δικαιοδοσία των
εθνικών δικαστηρίων του.
4.
Κάθε κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή ακριβείς πληρο
φορίες σχετικά με τις σχέσεις συνεργασίας που καθορίζονται σύμ
φωνα με το παρόν άρθρο. Στη συνέχεια η Επιτροπή ενημερώνει
σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.
Άρθρο 6
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη
ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), η
οποία συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγρά
φου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
(1) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.
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3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγρά
φου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο
7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του
άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
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αναγνωρισμένο οργανισμό που ενεργεί για λογαριασμό του και
απευθύνει στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή έκθεση των
αποτελεσμάτων της εν λόγω παρακολούθησης το αργότερο έως
τις 31 Μαρτίου κάθε έτους που ακολουθεί το έτος κατά το
οποίο πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση.

Άρθρο 7
1.
Η παρούσα οδηγία μπορεί, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο
εφαρμογής της, να τροποποιείται προκειμένου:
α) να ενσωματώνει, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, μετα
γενέστερες τροποποιήσεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων,
πρωτοκόλλων, κωδίκων και ψηφισμάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο δ), στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο
5 παράγραφος 2, οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ·
β) να τροποποιηθούν τα ποσά που ορίζονται στα σημεία ii) και iii)
του άρθρου 5 παράγραφος 2 στοιχείο β).
Τα ανωτέρω μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιω
δών στοιχείων της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται διά της κανονι
στικής διαδικασίας με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6
παράγραφος 3.
2.
Μετά την έγκριση νέων πράξεων ή πρωτοκόλλων των διεθνών
συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ), το Συμ
βούλιο, προτάσει της Επιτροπής, αποφασίζει, λαμβανομένων υπόψη
των κοινοβουλευτικών διαδικασιών των κρατών μελών καθώς και
των σχετικών διαδικασιών του IMO, τις λεπτομέρειες για την επι
κύρωση των νέων αυτών πράξεων ή πρωτοκόλλων, μεριμνώντας
συγχρόνως για την ομοιόμορφη και ταυτόχρονη εφαρμογή τους
στα κράτη μέλη.
Οι τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 μπορούν να αποκλείονται από
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002.
Άρθρο 8
Παρά τα ελάχιστα κριτήρια που θέτει το παράρτημα Ι του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι δεν
είναι πλέον δυνατό κάποιος αναγνωρισμένος οργανισμός να έχει
εξουσιοδότηση να εκτελεί για λογαριασμό του τα καθήκοντα που
αναφέρονται στο άρθρο 3, μπορεί να αναστείλει ή να αφαιρέσει τη
σχετική εξουσιοδότηση. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος
ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη για
την απόφασή του και την αιτιολογεί.
Άρθρο 9
1.
Κάθε κράτος μέλος διαπιστώνει αν οι αναγνωρισμένοι οργανι
σμοί που ενεργούν για λογαριασμό του στα πλαίσια του άρθρου 3
παράγραφος 2, εκπληρούν πράγματι τα καθήκοντα που προβλέπει
το εν λόγω άρθρο κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή
του.
2.
Προκειμένου να προβεί στη διαπίστωση κατά την παράγραφο
1, κάθε κράτος μέλος, τουλάχιστον ανά διετία, παρακολουθεί κάθε

Άρθρο 10
Αν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων επιθεώρησης και των αντί
στοιχων υποχρεώσεών τους ως κρατών λιμένα, τα κράτη μέλη δια
πιστώσουν ότι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που ενεργούν για λογα
ριασμό κράτους σημαίας έχουν εκδώσει έγκυρα θεσμοθετημένα
πιστοποιητικά για πλοίο το οποίο δεν πληροί τις σχετικές απαιτή
σεις των διεθνών συμβάσεων, ή αν διαπιστώσουν τυχόν παράλειψη
πλοίου εφοδιασμένου με έγκυρο πιστοποιητικό κλάσης η οποία
αφορά στοιχεία που καλύπτονται από το εν λόγω πιστοποιητικό,
αναφέρουν το γεγονός στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, και
ενημερώνουν σχετικά το οικείο κράτος σημαίας. Μόνον περιπτώσεις
που συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και το περιβάλλον
ή μαρτυρούν ιδιαιτέρως πλημμελή συμπεριφορά εκ μέρους των
αναγνωρισμένων οργανισμών αναφέρονται για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου. Ο οικείος αναγνωρισμένος οργανισμός ενημερώ
νεται για την σχετική περίπτωση κατά το χρόνο της αρχικής επι
θεώρησης, ώστε να μπορεί να προβαίνει αμέσως στις ενδεδειγμένες
επακόλουθες ενέργειες.

Άρθρο 11
1.
Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα πλοία που φέρουν τη
σημαία του σχεδιάζονται κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και συντη
ρούνται σύμφωνα με κανόνες και διαδικασίες αναγνωρισμένου
οργανισμού όσον αφορά το σκάφος, τη μηχανολογική και την
ηλεκτρολογική εγκατάσταση και την εγκατάσταση ελέγχου.

2.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να χρησιμοποιεί
κανόνες που θεωρεί ισοδύναμους προς τους κανόνες και τις διαδι
κασίες ενός αναγνωρισμένου οργανισμού μόνο υπό τον όρο ότι
τους κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία
της οδηγίας 98/34/ΕΚ, καθώς και στα άλλα κράτη μέλη, και υπό
τον όρο ότι δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενστάσεων άλλου
κράτους μέλους ή της Επιτροπής και δεν έχουν κριθεί, σύμφωνα
με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 6
παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας, ως μη ισοδύναμοι.

3.
Τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τους αναγνωρισμένους
οργανισμούς τους οποίους εξουσιοδοτούν για την εκπόνηση κανό
νων και διαδικασιών των εν λόγω οργανισμών. Διαβουλεύονται με
τους αναγνωρισμένους οργανισμούς με σκοπό να επιτευχθεί συν
επής ερμηνεία των διεθνών συμβάσεων.

Άρθρο 12
Η Επιτροπή ενημερώνει ανά διετία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη.

28.5.2009
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Άρθρο 13
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 17 Ιουνίου 2011. Ενημε
ρώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις
περιλαμβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι αναφορές
στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες
περιέχονται στις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητι
κές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο
τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 14
Η οδηγία 94/57/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες που
εμφαίνονται στο παράρτημα Ι μέρος A, καταργείται από 17 Ιουνίου
2009, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον
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αφορά την προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι μέρος B.
Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.
Άρθρο 15
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 16
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ A
Καταργούμενη οδηγία με τις διαδοχικές τροποποιήσεις της
(κατά το άρθρο 14)

Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου

ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 20

Οδηγία 97/58/ΕΚ της Επιτροπής

ΕΕ L 274 της 7.10.1997, σ. 8

Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου

ΕΕ L 19 της 22.1.2002, σ. 9

Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου

ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53

ΜΕΡΟΣ B
Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
(κατά το άρθρο 14)

Οδηγία

Προθεσμία μεταφοράς

94/57/ΕΚ

31 Δεκεμβρίου 1995

97/58/ΕΚ

30 Σεπτεμβρίου 1998

2001/105/ΕΚ

22 Ιουλίου 2003

2002/84/ΕΚ

23 Νοεμβρίου 2003

28.5.2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Πίνακας αντιστοιχίας
Οδηγία 94/57/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο α)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

-

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

-

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 στοιχείο γ)

-

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 2 στοιχείο θ)

Άρθρο 2 στοιχείο ια)

Άρθρο 2 στοιχείο θ)

-

Άρθρο 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 στοιχείο η)

Άρθρο 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 2 στοιχείο ιβ)

-

Άρθρο 2 στοιχείο ια)

-

Άρθρο 2 στοιχείο ι)

Άρθρο 3

Άρθρο 3

-

Άρθρο 4 παράγραφος1 πρώτη πρόταση

-

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη πρότα
ση

-

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτη πρόταση

-

-

Άρθρο 4 παράγραφος 1 τέταρτη πρότα
ση

-

Άρθρο 4 παράγραφος 1

-

-

Άρθρο 3 παράγραφος 3

-

-

Άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 ,4

-

-

Άρθρο 5

-

-

Άρθρο 6

-

-

Άρθρο 7

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

-

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 2

-

Άρθρο 6 παράγραφοι 1, 2, 3, 4

Άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2, 3, 4

-

Άρθρο 6 παράγραφος 5

-

-

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 12

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτη περίπτω
ση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
στοιχείο α)

-

Άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερη περί
πτωση

-

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση

Άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
στοιχείο β)

-

-

Άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδά
φιο

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδά
φιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 2

-

Άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

-

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 1

-

-

Άρθρο 9 παράγραφος 2

-

-

Άρθρο 10 παράγραφος 1 εισαγωγικές
λέξεις

Άρθρο 8

-

Άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α), β),
γ), παράγραφοι 2, 3, 4

-

-

Άρθρο 11 παράγραφοι 1, 2

Άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2

-
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Οδηγία 94/57/ΕΚ

Άρθρο 11 παράγραφοι 3, 4

Παρούσα οδηγία

28.5.2009

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009

-

Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2

Άρθρο 12

Άρθρο 10

-

Άρθρο 13

-

-

Άρθρο 14

Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2

-

-

Άρθρο 11 παράγραφος 3

-

-

Άρθρο 12

-

-

-

Άρθρο 9

Άρθρο 15 παράγραφος 1

-

-

-

-

Άρθρο 10 παράγραφοι 1, 2

Άρθρο 15 παράγραφος 2

-

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 15 παράγραφος 3

-

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 15 παράγραφος 4

-

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 15 παράγραφος 5

-

Άρθρο 10 παράγραφος 6 πρώτο, δεύ
τερο, τρίτο και πέμπτο εδάφιο

-

-

Άρθρο 10 παράγραφος 6 έταρτο εδάφιο

Άρθρο 16

Άρθρο 13

-

Άρθρο 17

Άρθρο 16

-

-

Άρθρο 14

-

-

Άρθρο 15

-

-

-

Άρθρο 11

-

-

Άρθρο 14

-

-

Άρθρο 15

-

-

Άρθρο 16

-

-

Άρθρο 17

-

-

Άρθρο 18

-

-

Άρθρο 19

Παράρτημα

-

Παράρτημα Ι

-

Παράρτημα Ι

-

-

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙ

