Οδηγία 2003/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
14ης Απριλίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/18/EΚ του
Συµβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 123 της 17/05/2003 σ. 0018 - 0021
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος
2,
την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),
Αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης,(3)
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1) Η οδηγία 98/18/EΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1998, για τους κανόνες και τα
πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία(4) εισάγει οµοιόµορφο επίπεδο ασφαλείας για
πρόσωπα και αγαθά στα νέα και στα υπάρχοντα επιβατηγά πλοία και ταχύπλοα επιβατηγά
σκάφη, όταν και οι δύο κατηγορίες πλοίων και σκαφών εκτελούν εσωτερικά δροµολόγια, και
καθορίζει τις διαδικασίες διαπραγµάτευσης σε διεθνές επίπεδο, µε σκοπό την εναρµόνιση των
κανόνων για τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνή δροµολόγια.
(2) Ο προσδιορισµός των θαλάσσιων περιοχών έχει µεγάλη σηµασία, για να καθοριστεί η
εφαρµογή της οδηγίας 98/18/EΚ σε διάφορες κατηγορίες επιβατηγών πλοίων. Η οδηγία
περιλαµβάνει διαδικασία για τη δηµοσίευση καταλόγων των θαλάσσιων περιοχών, η οποία
αποδείχθηκε δύσκολο να εφαρµοστεί. Χρειάζεται, εποµένως, να καθιερωθεί µια λειτουργική
και διαφανής διαδικασία, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική παρακολούθηση της
εφαρµογής της οδηγίας.
(3) Προκειµένου να εναρµονιστεί το επίπεδο ασφαλείας στα επιβατηγά πλοία σε ολόκληρη
την Κοινότητα, θα πρέπει να καταργηθεί η παρέκκλιση που έχει δοθεί στην Ελλάδα όσον
αφορά το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των απαιτήσεων ασφαλείας.
(4) Η οδηγία 2003/25/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης
Απριλίου 2003, σχετικά µε ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία
(ro-ro)(5) εισάγει ενισχυµένες απαιτήσεις ευστάθειας για τα επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία
που εκτελούν διεθνή δροµολόγια από και προς κοινοτικούς λιµένες αυτό το ενισχυµένο µέτρο
θα πρέπει να εφαρµοστεί επίσης και σε ορισµένες κατηγορίες των εν λόγω πλοίων που
εκτελούν εσωτερικά δροµολόγια µε τις ίδιες συνθήκες θαλάσσης. Η µη εφαρµογή αυτών των
απαιτήσεων ευστάθειας δικαιολογεί τον σταδιακό παροπλισµό των επιβατηγών
οχηµαταγωγών πλοίων (ro-ro) µετά από ορισµένα έτη λειτουργίας.
(5) Ενόψει των δοµικών µετασκευών στις οποίες ενδέχεται να χρειαστεί να υποβληθούν τα
υπάρχοντα επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro) προκειµένου αυτά να συµµορφωθούν προς
τις ειδικές απαιτήσεις ευσταθείας, οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να εισαχθούν επί ένα
χρονικό διάστηµα αρκετών ετών, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στον θιγόµενο τοµέα της
ναυτιλίας να συµµορφωθεί: προς τούτο θα πρέπει να προβλεφθεί για τα υπάρχοντα πλοία ένα
χρονοδιάγραµµα σταδιακής καθιέρωσης. Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα σταδιακής καθιέρωσης
δεν θα πρέπει να θίγει την επιβολή των ειδικών απαιτήσεων ευσταθείας στις θαλάσσιες
περιοχές που καλύπτονται από τα παραρτήµατα της Συµφωνίας της Στοκχόλµης της 28ης
Φεβρουαρίου 1996.

(6) Χρειάζεται να λαµβάνονται υπόψη, κατά τρόπο ταχύ και ευέλικτο, οι αλλαγές που έχουν
επέλθει σε σχετικές διεθνείς πράξεις, όπως είναι οι συµβάσεις, τα πρωτόκολλα, οι κώδικες και
τα ψηφίσµατα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO).
(7) Βάσει της οδηγίας 98/18/EΚ, ο ∆ιεθνής Κώδικας Ασφαλείας Ταχύπλοων Σκαφών, ο οποίος
περιλαµβάνεται στην απόφαση MSC 36(63), της 20ής Μαου 1994, της Επιτροπής Ναυτικής
Ασφαλείας του ΙΜΟ, εφαρµόζεται σε όλα τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν
εσωτερικά δροµολόγια. Ο IMO έχει εγκρίνει έναν νέο κώδικα ταχύπλοων σκαφών, τον "∆ιεθνή
Κώδικα του 2000 για την Ασφάλεια των Ταχύπλοων Σκαφών (Κώδικας HSC 2000)", που
περιλαµβάνεται στην απόφαση MSC 97(73), της 5ης ∆εκεµβρίου 2000, της Επιτροπής
Ναυτικής Ασφαλείας του ΙΜΟ και εφαρµόζεται σε όλα τα ταχύπλοα σκάφη που ναυπηγήθηκαν
από την 1η Ιουλίου του 2002 και µετά. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η οδηγία
98/18/EΚ θα είναι δυνατόν να ενηµερώνεται µε ευέλικτο τρόπο, ώστε οι εξελίξεις που
σηµειώνονται σε διεθνές επίπεδο να εφαρµόζονται και στα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που
εκτελούν εσωτερικά δροµολόγια.
(8) Είναι σηµαντικό να εφαρµοστούν πρόσφορα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση
υπό ασφαλείς συνθήκες των ατόµων µειωµένης κινητικότητας, στα επιβατηγά πλοία και
ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν εσωτερικά δροµολόγια στα κράτη µέλη.
(9) Εποµένως, η οδηγία 98/18/EΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Η οδηγία 98/18/EΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 2, προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:
"εα) 'επιβατηγό οχηµαταγωγό πλοίο (ro-ro)': το πλοίο που µεταφέρει περισσότερους από 12
επιβάτες, και διαθέτει χώρους στους οποίους εισέρχονται και εξέρχονται απ' ευθείας τα
µεταφερόµενα οχήµατα ή χώρους ειδικής κατηγορίας, όπως ορίζονται από τον κανονισµό ΙΙ2/Α/2 που περιέχεται στο παράρτηµα Ι"
"ηα) 'ηλικία': η ηλικία του πλοίου, η οποία εκφράζεται σε αριθµό ετών µετά την ηµεροµηνία
παράδοσής του"
"κγ) 'άτοµα µειωµένης κινητικότητας': κάθε άτοµο που έχει ιδιαίτερη δυσκολία όταν
χρησιµοποιεί τις δηµόσιες συγκοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων, των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, των ατόµων µε προβλήµατα αισθητηριακής φύσεως και των
ατόµων που χρησιµοποιούν αναπηρικές πολυθρόνες, των εγκύων γυναικών και των ατόµων
που συνοδεύουν παιδιά µικρής ηλικίας".
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Κάθε κράτος µέλος:
α) καταρτίζει και ενηµερώνει, όταν απαιτείται, κατάλογο των υπό τη δικαιοδοσία του
θαλάσσιων περιοχών, οριοθετώντας για τις διάφορες κατηγορίες πλοίων, βάσει των κριτηρίων
κατάταξης της παραγράφου 1, τις ζώνες για εκτέλεση δροµολογίων καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους και, όπου αυτό ενδείκνυται, για περιορισµένη περιοδική εκτέλεση δροµολογίων
β) δηµοσιεύει τον κατάλογο αυτόν σε δηµόσια βάση δεδοµένων, διαθέσιµη στην ιστοσελίδα
διαδικτύου της αρµόδιας ναυτιλιακής αρχής
γ) κοινοποιεί στην Επιτροπή τη θέση των πληροφοριών αυτών, και την ενηµερώνει όταν
γίνονται τροποποιήσεις του καταλόγου."
3. Παρεµβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:
"Άρθρο 6α
Απαιτήσεις ευστάθειας και σταδιακός παροπλισµός των επιβατηγών οχηµαταγωγών πλοίων
(ro-ro)
1. Όλα τα επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro) των κατηγοριών Α, Β και Γ, των οποίων έχει
τοποθετηθεί η τρόπιδα ή τα οποία βρίσκονται σε ανάλογο στάδιο ναυπήγησης κατά ή µετά

την 1η Οκτωβρίου 2004, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 9 της οδηγίας
2003/25/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της, 14ης Απριλίου 2003,
σχετικά µε τις ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro)(6).
2. Όλα τα επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro) των κατηγοριών Α και Β, των οποίων έχει
τοποθετηθεί η τρόπιδα ή τα οποία βρίσκονται σε ανάλογο στάδιο ναυπήγησης πριν από την
1η Οκτωβρίου 2004, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 9 της οδηγίας
2003/25/EΚ το αργότερο από την 1η Οκτωβρίου 2010, εκτός αν έχουν παροπλιστεί κατά την
εν λόγω ηµεροµηνία ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία κατά την οποία θα φθάσουν στην ηλικία
των 30 ετών, αλλά οπωσδήποτε από την 1η Οκτωβρίου 2015 το αργότερο.
Άρθρο 6β
Απαιτήσεις ασφαλείας για άτοµα µειωµένης κινητικότητας
1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν τη λήψη των κατάλληλων µέτρων, βάσει, εφόσον είναι
εφικτό, των κατευθυντήριων γραµµών του παραρτήµατος ΙΙΙ, για να παρέχεται στα άτοµα
µειωµένης κινητικότητας η δυνατότητα να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα επιβατηγά
πλοία των κατηγοριών Α, Β, Γ και ∆ και σε όλα τα ταχύπλοα σκάφη, τα οποία
χρησιµοποιούνται για δηµόσιες µεταφορές και των οποίων έχει τοποθετηθεί η τρόπιδα ή τα
οποία βρίσκονται σε ανάλογο στάδιο ναυπήγησης κατά ή µετά την 1η Οκτωβρίου 2004.
2. Τα κράτη µέλη συµβουλεύονται και συνεργάζονται µε τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
των ατόµων µειωµένης κινητικότητας σχετικά µε την εφαρµογή των κατευθυντήριων
γραµµών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
3. Για τους σκοπούς της µετασκευής επιβατηγών πλοίων των κατηγοριών Α, Β, Γ και ∆ και
ταχύπλοων επιβατηγών σκαφών, τα οποία χρησιµοποιούνται για δηµόσιες µεταφορές και των
οποίων έχει τοποθετηθεί η τρόπιδα ή τα οποία βρίσκονται σε ανάλογο στάδιο ναυπήγησης
πριν από την 1η Οκτωβρίου 2004, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις κατευθυντήριες γραµµές
που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙΙ, εφόσον είναι λογικό και εφικτό από οικονοµική
άποψη.
Τα κράτη µέλη καταρτίζουν εθνικό σχέδιο δράσης σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίον οι
κατευθυντήριες γραµµές εφαρµόζονται στα πλοία και τα σκάφη αυτά. ∆ιαβιβάζουν στην
Επιτροπή το σχέδιο αυτό το αργότερο στις 17 Μαΐου 2005.
4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου όσον αφορά όλα τα επιβατηγά πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα
επιβατηγά πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και τα οποία έχουν άδεια να
µεταφέρουν περισσότερους από 400 επιβάτες και όλα τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, το
αργότερο στις 17 Μαΐου 2006."
4. Προστίθεται το παράρτηµα III, όπως παρατίθεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 98/18/ΕΚ καταργείται από την 1η
Ιανουαρίου 2005.
Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από τις 17 Νοεµβρίου 2004.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία
ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς
διατάξεις αυτής της αναφοράς καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Λουξεµβούργο, 14 Απριλίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
P. Cox
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Α. Γιαννίτσης
(1) ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ. 51.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Νοεµβρίου 2002 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), και απόφαση του Συµβουλίου της 17ης Μαρτίου
2003.
(4) Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 53).
(5) Βλέπε σελίδα 22 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
(6) ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 22.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(όπως αναφέρεται στο άρθρο 6β)
Κατά την εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών του παρόντος παραρτήµατος, τα κράτη
µέλη ακολουθούν την εγκύκλιο ΙΜΟ MSC/730, της 24ης Ιουνίου 1996, µε τίτλο "Σύσταση για
τον σχεδιασµό και τη λειτουργία των επιβατηγών πλοίων ώστε να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των ηλικιωµένων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες".
1. Πρόσβαση στο πλοίο
Τα πλοία πρέπει να ναυπηγούνται και να εξοπλίζονται κατά τρόπον ώστε τα άτοµα µειωµένης
κινητικότητας να µπορούν να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται εύκολα και µε ασφάλεια, και
να έχουν εξασφαλισµένη πρόσβαση στα διάφορα καταστρώµατα, είτε αυτόνοµα είτε µέσω
κεκλιµένων επιπέδων, ανελκυστήρων ή αναβατήρων. Οι οδηγίες για την πρόσβαση αυτήν θα
πρέπει να αναρτώνται στις άλλες προσβάσεις του πλοίου, καθώς και σε άλλα κατάλληλα
σηµεία σε ολόκληρο το πλοίο.
2. Σηµατοδότηση
Η σηµατοδότηση επί του πλοίου για τη βοήθεια των επιβατών θα πρέπει να είναι προσιτή και
ευανάγνωστη για τα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας (συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων
µε αισθητηριακές αναπηρίες) και να αναρτάται σε καίρια σηµεία.
3. Μέσα για µετάδοση αναγγελιών
Ο εκµεταλλευόµενος το πλοίο θα πρέπει να διαθέτει εντός του πλοίου συστήµατα για την
οπτική και προφορική µετάδοση αναγγελιών, όπως σχετικά µε καθυστερήσεις, αλλαγές του
προγράµµατος και υπηρεσίες επί του πλοίου, σε άτοµα µε διάφορες µορφές µειωµένης
κινητικότητας.
4. Συναγερµός
Το σύστηµα συναγερµού και τα οικεία κουµπιά πρέπει να είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να
µπορεί να ειδοποιεί αλλά και να χρησιµοποιείται από όλους τους επιβάτες µειωµένης

κινητικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε αισθητηριακές και διανοητικές
αναπηρίες.
5. Πρόσθετες απαιτήσεις για την εξασφάλιση της κινητικότητας εντός του πλοίου
Οι χειρολισθήρες, οι διάδροµοι, και διάδροµοι επιβατών, τα ανοίγµατα των θυρών και οι θύρες
πρέπει να επιτρέπουν τη µετακίνηση ατόµων σε αναπηρικές πολυθρόνες. Οι ανελκυστήρες, τα
καταστρώµατα οχηµάτων, τα σαλόνια επιβατών, τα ενδιαιτήµατα και οι τουαλέτες πρέπει να
σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να είναι προσιτά, κατά εύλογο και ανάλογο τρόπο, στα άτοµα
µειωµένης κινητικότητας."

