ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα
ρύπανσης(L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες
διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1. Αφετηρία του εν λόγω σχεδίου νόµου αποτέλεσε η
συµµόρφωση της χώρας µας προς την Οδηγία
2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον τίτλο «ρύπανση
από πλοία και θέσπιση κυρώσεων για την περίπτωση παραβάσεων», η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123/ΕΚ.
Είναι γνωστό ότι τα θέµατα της θαλάσσιας ρύπανσης,
λόγω των διεθνών προεκτάσεών της και των εκτεταµένων περιβαλλοντικών ζηµιών που αυτή συνεπάγεται,
ρυθµίζονται από Διεθνείς Συµβάσεις και ιδίως από τη
Σύµβαση MARPOL του 1973, που κυρώθηκε (µε το πρωτόκολλό της του 1978), µε το ν.1269/1982.
Όµως, οι ρυθµίσεις αυτές κρίθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεπαρκείς. Έτσι ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ρυθµιστικού πλαισίου, εξοπλισµένου
µε αποτελεσµατικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις, ιδίως ποινικές, για την επιτυχή αντιµετώπιση του
προβλήµατος της ρύπανσης από τα πλοία. Αποτέλεσµα
της προσπάθειας αυτής υπήρξε η υιοθέτηση της Οδηγίας
2005/35/ΕΚ «σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη
θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις», της οποίας αναγκαίο συµπλήρωµα αποτέλεσε η απόφαση-πλαίσιο
2005/667/ΔΕΥ, µε την οποία προβλέφθηκαν συγκεκριµένες ποινικές κυρώσεις για την προκαλούµενη από πλοία
ρύπανση. Η εν λόγω απόφαση-πλαίσιο ακυρώθηκε µε
την απόφαση C-440/2005 της 23.10.2007 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ήδη Δ.Ε.Ε.), διότι προσέβαλλε το άρθρο 47 της Ε.Ε. και έθιγε τις παρεχόµενες
από το άρθρο 80 παρ. 2 αρµοδιότητες στην Κοινότητα.
Ενόψει της εξέλιξης αυτής κατέστη αναγκαία η τροποποίηση της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ, η οποία έπρεπε να εµπλουτιστεί και µε ποινικές κυρώσεις, γεγονός που συντελέστηκε µε την υιοθέτηση της τροποποιητικής Οδηγίας 2009/123/ΕΚ. Ο συνδυασµός των δύο αυτών Οδηγιών οδηγεί στη δηµιουργία ενός κοινοτικού νοµοθετικού πλαισίου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι πράξεις που
πρέπει σε εθνικό επίπεδο να αναχθούν σε ποινικά αδικήµατα. Δεν καθορίζεται όµως, ούτε άλλωστε ήταν δυνατό
να καθοριστεί µε Οδηγία, το είδος και το ύψος των απειλούµενων ποινικών κυρώσεων, όπως αντιθέτως συνέβαινε µε την απόφαση-πλαίσιο. Αποµένει πλέον, για να επιτευχθεί η επιδιωκόµενη σύγκλιση των ποινικών κυρώσεων µεταξύ των κρατών - µελών και η αποφυγή ανεπιθύµητων αποκλίσεων, η ρητή επιταγή της Οδηγίας για θέσπιση αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών
κυρώσεων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Οδηγία δεν ε-

µποδίζει τα κράτη-µέλη να λαµβάνουν αυστηρότερα µέτρα κατά της ρύπανσης από πλοία.
2. Η Οδηγία αυτή περιέχει εξόχως σηµαντικές ρυθµίσεις, οι οποίες και θα πρέπει να µεταφερθούν στα εσωτερικά δίκαια των κρατών-µελών. Από τις ρυθµίσεις αυτές θα πρέπει να επισηµανθούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα
σηµεία:
α) Διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής των νέων ρυθµίσεων. Οι ποινικές προβλέψεις του νέου νόµου θα πρέπει
να εφαρµόζονται σε όλες τις πράξεις ρύπανσης από
πλοία ανεξάρτητα από τη σηµαία που φέρουν, είτε αυτές
τελούνται στα εσωτερικά ύδατα, είτε στα στενά που
χρησιµοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, είτε στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη, είτε στην ανοικτή θάλασσα. Ανάγονται δηλαδή τα εγκλήµατα αυτά ρύπανσης σε
γνήσια διεθνή εγκλήµατα, τα οποία προσβάλλουν αγαθά
και αξίες που έχουν οικουµενικό χαρακτήρα, όπως κατ’
εξοχήν είναι το θαλάσσιο περιβάλλον, και στα οποία
πρέπει να εκτείνεται, µε βάση την αρχή της παγκόσµιας
δικαιοσύνης, η δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων.
β) Ως αξιόποινες πράξεις θεωρούνται οι απορρίψεις
ρυπογόνων ουσιών από πλοίο, εφόσον αυτές συνεπάγονται υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος.
Δεν συνιστούν αξιόποινη συµπεριφορά οι µικρής σηµασίας απορρίψεις, οι οποίες δεν προκαλούν υποβάθµιση
της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος. Όταν όµως οι µικρής σηµασίας απορρίψεις επαναλαµβάνονται και, συνολικά εκτιµώµενες, καταλήγουν σε υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, τότε αξιολογούνται ως αξιόποινη συµπεριφορά. Ρητά εξαιρούνται και δεν αποτελούν αξιόποινη συµπεριφορά, i) οι ελεγχόµενες απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών (πετρελαίου, πετρελαιοειδών
µιγµάτων, επιβλαβών υγρών ουσιών, υδάτινου έρµατος,
αποπλυµάτων δεξαµενών), που καλύπτουν συγκεκριµένους όρους και προδιαγραφές της MARPOL ή γίνονται
για την ασφάλεια του πλοίου ή τη διάσωση ανθρώπινης
ζωής στη θάλασσα ή µε την άδεια της αρµόδιας αρχής
για την καταπολέµηση συγκεκριµένου περιστατικού ρύπανσης και ii) ειδικά για τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο
και το πλήρωµα που ενεργεί υπό την ευθύνη του πλοιάρχου, οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών στα στενά, στην
αποκλειστική οικονοµική ζώνη ή στην ανοιχτή θάλασσα,
εφόσον προκαλούνται από βλάβη του πλοίου ή του εξοπλισµού του, λαµβάνονται µετά τη βλάβη όλες οι εύλογες προφυλάξεις και δεν οφείλονται σε δόλο ή ενσυνείδητη αµέλεια.
γ) Ο κύκλος των δραστών των εγκληµατικών πράξεων
ρύπανσης, εκτείνεται σε όλο το δυνατό φάσµα και περιλαµβάνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, δηλαδή τον
πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο, τα µέλη του πληρώµατος του
πλοίου, τους πλοηγούς, τους λιµενικούς υπαλλήλους
κλπ.
δ) Αναφορικά µε την υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία η Οδηγία
απαιτεί την ύπαρξη στο πρόσωπο του δράστη, σύµφωνα
µε το επίσηµο ελληνικό κείµενο, «πρόθεσης ή αµέλειας
ή βαριάς αµέλειας». Η παράθεση του όρου της αµέλειας
και παράλληλα του όρου της βαριάς αµέλειας φαίνεται
µε την πρώτη µατιά να δηµιουργεί πρόβληµα κατανόησης, αφού θα ήταν αρκετή η χρήση του γενικού όρου της
αµέλειας, ο οποίος περιλαµβάνει και τη βαριά αµέλεια,
ως έννοια είδους. Η προσεκτικότερη όµως προσέγγιση
του όλου κειµένου της Οδηγίας, σε συσχετισµό µε το ε-
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πίσηµο αγγλικό κείµενο (στο κείµενο αυτό γίνεται αναφορά σε πράξεις που τελούνται «with intent, recklessly or
with serious negligence», χωρίς εννοιολογική επικάλυψη
του τελευταίου όρου από το δεύτερο), καθώς και το γαλλικό κείµενο (το κείµενο αυτό αναφέρεται κατά τρόπο επίσης µη επικαλυπτόµενο σε πράξεις που τελούνται «intentionnellement, témérairement ou à la suite d’ une négligence grave»), µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο κοινοτικός νοµοθέτης θέλει να αναχθούν σε ποινικά αδικήµατα οι πράξεις θαλάσσιας ρύπανσης που τελούνται µε δόλο, από ενσυνείδητη αµέλεια (βαριά ή ελαφρά) και βαριά
ασυνείδητη αµέλεια. Αφήνει δηλαδή εκτός του ρυθµιστικού πεδίου του τις πράξεις που τελούνται από ελαφρά ασυνείδητη αµέλεια (βλ. Ελισάβετ Συµεωνίδου – Καστανίδου, Νόµος και Φύση, Οκτώβριος 2009). Έτσι, µε το προκείµενο σχέδιο νόµου ανάγονται σε ποινικά αδικήµατα,
όπως πιο κάτω ειδικότερα εξηγείται, οι πράξεις ρύπανσης από πλοία, που οφείλονται σε δόλο ή αµέλεια του
δράστη, εκτός εάν η αµελής συµπεριφορά του τελευταίου περιορίζεται στο πιο χαµηλό επίπεδο, δηλαδή εκείνο
της ελαφράς ασυνείδητης αµέλειας, οπότε µένει ποινικώς αδιάφορη.
ε) Η Οδηγία προβλέπει τη θέσπιση κυρώσεων και σε
βάρος των νοµικών προσώπων, όταν το έγκληµα της ρύπανσης έχει τελεστεί προς όφελός τους από φυσικά
πρόσωπα που κατέχουν διευθύνουσα θέση σε αυτά ή από φυσικά πρόσωπα που τελούν υπό την εξουσία των
νοµικών προσώπων και επί των οποίων οι διευθύνοντες,
ενώ έπρεπε, παρέλειψαν να ασκήσουν εποπτεία ή έλεγχο. Ευλόγως η Οδηγία δεν καθορίζει το είδος των κυρώσεων, οι οποίες στο δικό µας δίκαιο, το οποίο δεν γνωρίζει ποινική ευθύνη των νοµικών προσώπων (societas
delinquere non potest), θα πρέπει να έχουν διοικητικό χαρακτήρα. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις, δεν αποτελούν ιδιαίτερη ρύθµιση στο πλαίσιο µιας αυτοτελούς και
ανεξάρτητης διοικητικής διαδικασίας, όπως συµβαίνει µε
τις διοικητικές κυρώσεις σε βάρος νοµικών προσώπων,
που προβλέπει ο ν.1650/1986 «για την προστασία του
περιβάλλοντος», αλλά συναρτώνται άµεσα µε την τέλεση των εγκληµατικών πράξεων ρύπανσης. Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από
πλοία είναι δυνατή η πρόβλεψη διοικητικών κυρώσεων
και σε βάρος των υπαίτιων φυσικών προσώπων.
3.Οι προτεινόµενες µε το σχέδιο νόµου ρυθµίσεις, αποτελούν ένα ειδικό νοµικό καθεστώς, διακρινόµενο από
εκείνο του ν.743/1977, του οποίου οι διατάξεις έχουν
κωδικοποιηθεί µε το π.δ. 55/1998, και εκείνο του
ν.1650/1986. Από νοµοτεχνική άποψη προτιµήθηκε η
διατύπωση των εισαγόµενων στην ελληνική έννοµη τάξη
διατάξεων, σε συµµόρφωση της προαναφερόµενης Οδηγίας, σε ένα αυτοτελές συνεκτικό νοµοθετικό κείµενο,
από τη νοµοθετική παρέµβαση στο ν.743/1977 και το
ν.1650/1986. Και οι δύο τελευταίοι νόµοι περιέχουν κυρωτικούς κανόνες ποινικού και διοικητικού χαρακτήρα
για την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος ο
ν.1650/1986 και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος ο ν.743/1977. Όµως οι δύο αυτοί νόµοι διαφοροποιούνται σηµαντικά, ιδίως σε επίπεδο ποινικού χαρακτήρα,
από τις απαιτούµενες σύµφωνα µε την Οδηγία νοµοθετικές ρυθµίσεις. Πράγµατι η Οδηγία προδιαγράφει από αντικειµενική και υποκειµενική πλευρά ένα συγκεκριµένο
πλαίσιο κυρώσεων για τις προσδιοριζόµενες ειδικά σ’
αυτή απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία στη θάλασσα. Οι προτεινόµενες διατάξεις αποτελούν σε σύ-

γκριση µε το ν.743/1977 και το ν.1650/1986 ένα ειδικό
νοµικό καθεστώς, το οποίο ρυθµίζει αποκλειστικά τις
προσβολές του θαλάσσιου περιβάλλοντος µόνο από τις
απορρίψεις συγκεκριµένων ρυπογόνων ουσιών από
πλοία. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, ως ειδικές, υπερισχύουν κάθε άλλης διατάξεως και ιδίως των διατάξεων
του ν.743/1977 και του ν.1650/1986, οι οποίες εφαρµόζονται στο µέτρο που εκείνες (προτεινόµενες ρυθµίσεις)
δεν ευρίσκουν έδαφος εφαρµογής. Βεβαίως κατά την επεξεργασία των εισαγόµενων ρυθµίσεων ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των προαναφερόµενων διατάξεων για
την εντελέστερη διατύπωση του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, για τον καλύτερο νοµοθετικό συντονισµό και
την αποφυγή, κατά το δυνατό, µη επιθυµητών αποκλίσεων.
4. Σηµειώνεται εδώ ότι το νοµοσχέδιο δεν περιέχει
ρυθµίσεις για την µεταφορά των άρθρων 6, 7, 9 και 12
παρ. 1 εδ. α΄ της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ, διότι τα αναφερόµενα σε αυτές µέτρα φέρουν διοικητικό χαρακτήρα και
αποτελούν περιεχόµενο άλλων διατάξεων της εθνικής
νοµοθεσίας.

Β. Οι επιµέρους ρυθµίσεις
Το περιεχόµενο αυτού του νοµοσχεδίου συντίθεται από τα ακόλουθα τρία µέρη:
1. Το πρώτο µέρος, µε το οποίο γίνεται ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ και της τροποποιητικής αυτής
Οδηγίας 2009/123/ΕΚ, στην εθνική νοµοθεσία. Σε αυτό
περιλαµβάνονται το αντικείµενο, οι ορισµοί, το πεδίο εφαρµογής και οι εξαιρέσεις.
2. Το δεύτερο µέρος , το οποίο περιέχει εθνικά µέτρα
εφαρµογής των ανωτέρω Οδηγιών και περιλαµβάνει διατάξεις που αναφέρονται στην δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, στη θέσπιση ποινικών αδικηµάτων και
διοικητικών κυρώσεων και ζητήµατα ευθύνης των νοµικών προσώπων.
3. Το τρίτο µέρος, το οποίο περιλαµβάνει εθνική ρύθµιση για την δικαιοδοσία το παράρτηµα του νοµοσχεδίου
και την τελική διάταξη.
Ειδικότερα επί των άρθρων:
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 1
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι ο νόµος εκδίδεται
στο πλαίσιο συµµόρφωσης του εθνικού δικαίου µε τις
διατάξεις των Οδηγιών 2005/35/ΕΚ και 2009/123/ΕΚ για
την αποτελεσµατική προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε τη θέσπιση αποτρεπτικών, αναλογικών και αποτελεσµατικών κυρώσεων µέσω του ποινικού δικαίου.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 2 του σχεδίου νόµου περιέχονται οι αναγκαίοι ορισµοί (ειληµµένοι από το άρθρο 2 της Οδηγίας)
για την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι ρυπογόνες ουσίες, η έννοια
της απόρριψης, η έννοια του πλοίου,(ως θαλασσοπλοούντος σκάφους-seagoing) στην οποία δεν περιλαµβάνονται τα πολεµικά πλοία ή άλλα πλοία κρατικής ιδιοκτησίας ή κρατικής εκµετάλλευσης (άρθρο 3 παρ. 2 της Οδηγίας), η έννοια του νοµικού προσώπου, η οποία περι-
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λαµβάνει κάθε οντότητα µε νοµική προσωπικότητα, εκτός από τα ίδια τα κράτη, τους δηµόσιους φορείς που ασκούν κρατική εξουσία και τους δηµόσιους διεθνείς οργανισµούς.
Άρθρο 3
Το άρθρο 3 αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου δικαστηρίων και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας για το πεδίο εφαρµογής της. Το διευρυµένο αυτό πεδίο εφαρµογής δικαιολογείται από το
χαρακτήρα των πράξεων ρύπανσης ως «γνησίων διεθνών εγκληµάτων».
Άρθρο 4
Στο άρθρο 4 διατυπώνονται, ως εξαιρέσεις, οι περιπτώσεις απόρριψης ρυπογόνων ουσιών που κατά το άρθρο 5 της Οδηγίας, δεν πρέπει να αποτελούν παραβάσεις, εφόσον καλύπτονται συγκεκριµένοι όροι κανονισµών της MARPOL. Πρόκειται, όπως εξηγείται και στις
γενικές παρατηρήσεις, για ελεγχόµενες απορρίψεις που
γίνονται για την ασφάλεια του πλοίου ή τη διάσωση ανθρώπινης ζωής ή µε την άδεια της αρµόδιας αρχής για
την καταπολέµηση συγκεκριµένου περιστατικού ρύπανσης ή, ειδικά, ως προς τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο και
το πλήρωµα του πλοίου, για απορρίψεις που προκαλούνται από βλάβη του πλοίου ή του εξοπλισµού του και για
τις οποίες λαµβάνονται µετά τη βλάβη όλες οι εύλογες
προφυλάξεις.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 5
Το άρθρο 5 αναφέρεται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας. Το διευρυµένο πεδίο εφαρµογής,
που δικαιολογείται, όπως έχει εκτεθεί και πιο πάνω στις
γενικές παρατηρήσεις, από το χαρακτήρα των πράξεων
ρύπανσης ως «γνησίων διεθνών εγκληµάτων», δηλαδή
εγκληµάτων που προσβάλλουν οικουµενικές αξίες της
ανθρωπότητας, µεταφέρεται και στην ελληνική έννοµη
τάξη. Ειδικότερα, η δικαιοδοσία αυτή καθιδρύεται για τα
προβλεπόµενα από το παρόν νοµοσχέδιο εγκλήµατα, και
όταν αυτά τελούνται στα εσωτερικά ύδατα άλλου κράτους - µέλους συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων κατά
το βαθµό που εφαρµόζεται το καθεστώς Marpol ( δηλαδή
όλων των λιµένων εκτός εάν πρόκειται για πλοία µε ξένη
σηµαία, οπότε συµπεριλαµβάνονται µόνο οι ελληνικοί λιµένες στους οποίους τα πλοία αυτά καταπλέουν), στα
χωρικά ύδατα ή αιγιαλίτιδα ζώνη (territorial sea)κράτους
µέλους , στα στενά που χρησιµοποιούνται για τη διεθνή
ναυσιπλοΐα και υπόκεινται στο καθεστώς του πλου διέλευσης, όπως ορίζεται στη Σύµβαση Ηνωµένων Εθνών
του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας (Montego Bay),
στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη και τέλος στην ανοικτή θάλασσα. Τα εν λόγω εγκλήµατα διώκονται αυτεπαγγέλτως, ανεξάρτητα από τον τόπο τελέσεως, ενώ τα
δικαστήρια του Πειραιά έχουν τοπική αρµοδιότητα για
την εκδίκαση αυτών, στις περιπτώσεις που δεν θεµελιώνεται τοπική αρµοδιότητα άλλου ελληνικού δικαστηρίου.

Άρθρο 6
Στο άρθρο 6 καταστρώνονται τα εγκλήµατα θαλάσσιας
ρύπανσης από πλοία, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
Οδηγίας. Ειδικότερα το έγκληµα της θαλάσσιας ρύπανσης υφίσταται αντικειµενικά, όταν γίνεται απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο σε οποιαδήποτε από τις διαλαµβανόµενες στο άρθρο 3 παράγραφος 1 θαλάσσιες
περιοχές , από την οποία απόρριψη προκαλείται υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος.
Όπως γίνεται φανερό για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος δεν είναι αρκετή
η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών, από πλοίο κατά τις οριοθετήσεις του άρθρου 1. Απαιτείται επιπλέον η απόρριψη
αυτή να συνεπάγεται υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, σοβαρή ή µη. Η σοβαρότητα της υποβάθµισης λαµβάνεται ως ένα βαθµό υπόψη για τη διαβάθµιση του εγκλήµατος και όχι για τη στοιχειοθέτηση
αυτού, όπως αντιθέτως συµβαίνει µε το ν. 743/1977 (άρθρο 13 π.δ 55/1998), όπου για τη επιβολή ποινικών κυρώσεων απαιτείται να συντρέχει «σοβαρή ρύπανση».
Αν η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο από οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ. πλοίαρχο, πλοιοκτήτη, µέλη
πληρώµατος, πλοηγούς κλπ.) γίνεται µε πρόθεση και,
λόγω της σοβαρότητας της υποβάθµισης του θαλάσσιου
ύδατος, δηµιουργείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρεία οικολογική διατάραξη ή καταστροφή, απειλείται ποινή κάθειρξης µέχρι 10 ετών και
χρηµατική ποινή από 3000 έως 300.000 ευρώ. Ανάγεται,
δηλαδή, το έγκληµα αυτό σε κακούργηµα, ως διακεκριµένη περίπτωση θαλάσσιας ρύπανσης από πλοίο. Η εν
λόγω απειλούµενη ποινή είναι δικαιολογηµένη, αν σκεφθεί κανείς τις σοβαρότατες συνέπειες του εγκλήµατος
αυτού. Συνιστά αναµφισβήτητα µία κύρωση αποτελεσµατική και αποτρεπτική, αλλά και σύµφωνη µε την αρχή της
αναλογικότητας.
Όλες οι άλλες περιπτώσεις δόλιας απόρριψης ρυπογόνων ουσιών από πλοίο, που συνεπάγονται απλώς και
µόνο υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος,
χωρίς δηλαδή περαιτέρω τη συνδροµή του στοιχείου της
δηµιουργίας κινδύνου θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή της ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός
έτους και χρηµατική ποινή από 1500 έως 50.000 ευρώ,
δηλαδή σε βαθµό πληµµελήµατος. Η έκταση (σοβαρότητα) της υποβάθµισης του θαλάσσιου ύδατος λαµβάνεται
εδώ υπόψη κατά την επιµέτρηση της ποινής (αρθρ. 79
Π.Κ).
Περαιτέρω οι επαναλαµβανόµενες, µικρής σηµασίας
απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών, όταν, αξιολογούµενες
συνολικά και όχι µεµονωµένα, καταλήγουν σε υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, συγκροτούν
αυτοτελές ποινικό αδίκηµα και τιµωρούνται, εφόσον γίνονται µε πρόθεση, µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
µηνών και µε χρηµατική ποινή 1000 έως 15.000 ευρώ.
Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήµατος αυτού θα πρέπει
οι επαναλαµβανόµενες µικρής σηµασίας απορρίψεις να
ευρίσκονται σε κάποια τοπική και χρονική ενότητα, η οποία επιτρέπει τη συνολική αξιολόγησή τους, και ο δράστης να έχει ενότητα δόλου ( βλ. Ελισάβετ Συµεωνίδου
– Καστανίδου, ό.π.). Για τις εν λόγω µικρής σηµασίας απορρίψεις, οι οποίες όταν αξιολογούνται µεµονωµένα,
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έχουν περιορισµένη εµβέλεια και δεν προκαλούν υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος και των οποίων οι ζηµιογόνες συνέπειες στο θαλάσσιο περιβάλλον δυσχερώς µπορεί να αποκτήσουν εκτεταµένες διαστάσεις, δεν κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει διαβάθµιση
των ποινικών κυρώσεων, λόγω ενδεχόµενης ύπαρξης επιβαρυντικών περιστάσεων. Εάν συντρέξουν τέτοιες περιστάσεις θα εκτιµηθούν από το δικαστήριο κατά την επιµέτρηση της ποινής (79 Π.Κ).
Όλες οι προηγούµενες πράξεις θαλάσσιας ρύπανσης
από πλοίο τιµωρούνται, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 4 του ίδιου άρθρου, και όταν τελούνται από αµέλεια. Ειδικότερα απειλείται, στην πρώτη περίπτωση, όπου, εξαιτίας της σοβαρότητας της υποβάθµισης
του θαλάσσιου ύδατος, δηµιουργείται κίνδυνος θανάτου
ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρεία οικολογική διατάραξη ή καταστροφή, ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
µηνών και χρηµατική ποινή 1000 έως 15.000 ευρώ, στη
δεύτερη περίπτωση, ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
τριών µηνών και χρηµατική ποινή 200 έως 3000 ευρώ και
στην τρίτη περίπτωση των επαναλαµβανόµενων µικρής
σηµασίας απορρίψεων, οµοίως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή 200 έως 3000
ευρώ.
Όπως έχει εκτεθεί και πιο πάνω στις γενικές παρατηρήσεις, η Οδηγία επιβάλλει να τιµωρούνται ποινικά οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία και όταν αυτές
διαπράττονται από αµέλεια. Η αµέλεια, όπως οριοθετείται από την Οδηγία, περιλαµβάνει την ενσυνείδητη αµέλεια κάθε µορφής και, από την ασυνείδητη αµέλεια, µόνο τη βαριά. Μένει δηλαδή εκτός πεδίου εφαρµογής αυτής η ελαφρά ασυνείδητη αµέλεια. Έτσι ρητά προβλέπεται µε την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου του νοµοσχεδίου ότι η διαγραφόµενη ποινική ευθύνη για τη θαλάσσια
ρύπανση από αµέλεια δεν περιλαµβάνει την ελαφρά ασυνείδητη αµέλεια. Είναι αλήθεια ότι το ελληνικό ποινικό δίκαιο γνωρίζει τη διάκριση µεταξύ της ενσυνείδητης
και ασυνείδητης (χωρίς συνείδηση) αµέλειας, αγνοεί όµως τη διάκριση βαριάς και ελαφράς αµέλειας, η οποία
είναι γνωστή στο αστικό δίκαιο, στο οποίο και δεν παρέχεται κριτήριο της διάκρισης αυτής. Η χρησιµοποιούµενη
σαφής οµολογία βοήθησε ώστε να οριοθετηθεί εκεί η
διάκριση µεταξύ της βαριάς αµέλειας, νοούµενης εκείνης που εµπεριέχει ασυνήθιστα µεγάλη απόκλιση από τη
συµπεριφορά του µέσου επιµελούς ανθρώπου, και ελαφράς αµέλειας. Έτσι και στη συγκεκριµένη περίπτωση
πιστεύουµε ότι δεν θα υπάρξει δυσκολία για τον χαρακτηρισµό σε θεωρητικό επίπεδο και τελικά από το δικαστή της αµέλειας ως βαριάς ή ελαφράς, ύστερα από αξιολόγηση της έκτασης της απόκλισης και συνακόλουθα
της βαρύτητας της αµελούς συµπεριφοράς του δράστη.
Περιττό να τονιστεί ότι για την τιµώρηση της ηθικής
αυτουργίας και της συνέργειας στα πιο πάνω εγκλήµατα
θαλάσσιας ρύπανσης από δόλο, όπως επιτάσσει η Οδηγία (άρθρο 5β), δεν χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή µνεία
στο νοµοσχέδιο, αφού το ζήτηµα καλύπτεται πλήρως από τις διατάξεις για τη συµµετοχή του γενικού µέρους
του Π.Κ. (αρθρ.45-49). Κρίθηκε όµως αναγκαίο, αν υπάρχει συµβολή κάποιου προσώπου (π.χ. προσωπικού νηογνώµονα) στην τέλεση των εγκληµάτων της δόλιας απόρριψης ρυπογόνων ουσιών των παραγράφων 1 και 3, η
οποία (συµβολή) δεν µπορεί να χαρακτηριστεί, ως συµµετοχή (άρθρα 45, 46, 47, Π.Κ.), να στοιχειοθετείται αυτοτελές έγκληµα και ο υπαίτιος να τιµωρείται µε τις α-

ντίστοιχες για τα παραπάνω εγκλήµατα ποινές, µειωµένες κατά το άρθρο 83 του Π.Κ.
Με την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου παρέχεται η
ευχέρεια στο δικαστήριο, όπως αντίστοιχα συµβαίνει και
στο ν. 1650/1986 για την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος (άρθρο 28 παράγραφος 6), να επιβάλει µειωµένη ποινή στο δράστη αν αυτός περιορίσει ουσιωδώς
ή µε έγκαιρη αναγγελία του στην αρχή συντελέσει στην
ουσιώδη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της εν λόγω εγκληµατικής του συµπεριφοράς.
Άρθρο 7
Στις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου 7 του σχεδίου νόµου καθορίζονται, από το προσωπικό των νοµικών προσώπων, σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις της αντίστοιχης ελληνικής νοµοθεσίας, εκείνα τα φυσικά πρόσωπα που πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για την τήρηση των σχετικών µε την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης διατάξεων, έτσι ώστε, όταν τίθεται ζήτηµα ευθύνης
νοµικού προσώπου για θαλάσσια ρύπανση, να µπορεί ευχερώς να εντοπιστεί η ευθύνη αυτή και να αποδοθεί σε
συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο, ως υπόλογο των απειλούµενων διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα, υπεύθυνοι
θεωρούνται, επί προσωπικών εταιρειών, ΕΠΕ και συνεταιρισµών οι διαχειριστές αυτών και επί ανωνύµων εταιρειών, ναυτικών εταιρειών και ναυτικών εταιρειών πλοίων αναψυχής τα µέλη του διοικούντος οργάνου, καθώς
και τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο στις εταιρείες αυτές, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του ν. 2190/1920 (αρκεί να συντρέχει κάποια
από τις διαλαµβανόµενες εκεί περιπτώσεις).
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, για την επιβληθείσα σε βάρος του νοµικού προσώπου διοικητική κύρωση, δηµιουργείται ευθύνη εις ολόκληρον των φυσικών
προσώπων, µε σκοπό να καθίσταται πιο αποτελεσµατική
και αποτρεπτική η κύρωση αυτή.
Άρθρο 8
Με το άρθρο 8 καθορίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσµατικές και αναλογικές διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του προτεινόµενου νόµου. Οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα) επιβάλλονται σε βάρος των
νοµικών προσώπων, σε ακριβή συµµόρφωση των προβλέψεων του άρθρου 8β της Οδηγίας, όσο και σε βάρος
των υπαίτιων φυσικών προσώπων. Εξάλλου, προς διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος προβλέπεται, ως
διοικητικό µέτρο, η απαγόρευση απόπλου του πλοίου,
κατά του οποίου έχει συνταχθεί από τα αρµόδια όργανα
έκθεση παράβασης για θαλάσσια ρύπανση µέχρι την
πληρωµή του επιβαλλόµενου προστίµου ή την κατάθεση
εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ίσου ποσού προς το επιβληθέν διοικητικό πρόστιµο. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται
ο τρόπος είσπραξης και διάθεσης των επιβαλλόµενων
προστίµων µε παραποµπή στις διατάξεις του ν.
743/1977.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση διαπίστωσης υπαιτιότητας Ελλήνων ναυτικών για υποβάθµιση του θαλάσσιου ύδατος προβλέπεται η επιβολή και πειθαρχικών κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους ΠΕΜΠΤΟΥ
του ν.δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου».
Κατά των προαναφερθεισών διοικητικών και πειθαρχι-
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κών κυρώσεων προβλέπεται διαδικασία άσκησης προσφυγής σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται αθροιστικά µε τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 6,όταν,προφανώς, συντρέχουν οι ως άνω καθοριζόµενες προϋποθέσεις
Ακόµη παρέχεται εξουσιοδότηση, ώστε µε πρόταση
των συναρµόδιων Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη µπορεί να εκδίδονται προεδρικά διατάγµατα, µε τα οποία
µπορεί να αυξάνονται τα ανώτατα όρια των προβλεποµένων διοικητικών προστίµων, εφόσον απαιτείται.
Τέλος, ορίζονται, ως Αρµόδιες Αρχές, για την επιβολή
των διοικητικών κυρώσεων τα Κεντρικά Λιµεναρχεία, τα
Λιµεναρχεία και τα Υπολιµεναρχεία της Χώρας.
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Αθήνα, 6 Δεκεµβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευάγ. Βενιζέλος

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Μ. Παπαϊωάννου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 9
Χρ. Παπουτσής
Από τον χαρακτήρα των πράξεων ρύπανσης ως «γνησίων διεθνών εγκληµάτων»επιβάλλεται η θέσπιση εθνικής ρύθµισης, µε την οποία επεκτείνεται η δικαιοδοσία
των ελληνικών δικαστηρίων στα εσωτερικά ύδατα και
στα χωρικά ύδατα (αιγιαλίτιδα ζώνη) τρίτης χώρας.
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 10
Ορίζεται ότι το προσαρτώµενο παράρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του νόµου.
Άρθρο 11
Καθορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΜΕ ΑΡΘΡΑ ΟΔΗΓΙΩΝ 2005/35/ΕΚ ΚΑΙ 2009/123/ΕΚ
Άρθρα
Σχεδίου
Νόµου

Άρθρα Οδηγιών 2005/35/ΕΚ
2009/123/ΕΚ

2

Άρθρο 2, 3 παρ.2 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ
Άρθρο 1 παράγραφος 3 Οδηγίας
2009/123/ΕΚ

3

Άρθρο 3 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ

4

Άρθρο 5 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ
Άρθρο 1 παράγραφος 4 Οδηγίας
2009/123/ΕΚ

6

Άρθρο 4,5α και 8α Οδηγίας 2005/35/ΕΚ
Άρθρο 1 παράγραφοι 4,5,και 7 Οδηγίας
2009/123/ΕΚ

7

Άρθρο 8γ Οδηγίας 2005/35/ΕΚ
Άρθρο 1 παράγραφος 7 Οδηγίας
2009/123/ΕΚ

8

Άρθρα 8,8β και 8γ Οδηγίας 2005/35/ΕΚ
Άρθρο 1 παράγραφος 7 Οδηγίας
2009/123/ΕΚ

Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου
2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου
2009 (L280) και άλλες διατάξεις
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/35 ΕΚ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/123/ΕΚ
Άρθρο 1
Αντικείµενο
Με τις διατάξεις του παρόντος εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης
Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία
και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και θεσπίζονται αποτρεπτικές, αποτελεσµατικές και αναλογικές κυρώσεις, µέσω του ποινικού δικαίου, όταν προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική
ποινική προστασία του.
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Άρθρο 2
Ορισµοί
(Άρθρα 2, 3 παρ. 2 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παρ. 3 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
Για την εφαρµογή του παρόντος:
1. Ως «Marpol 73/78» νοούνται η διεθνής σύµβαση του
1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και το
πρωτόκολλό του 1978 στην ενηµερωµένη τους έκδοση
(κυρωτικός νόµος 1269/1982, Α΄ 89) µε τις, τροποποιήσεις των Πραρτηµάτων του πρωτοκόλλου {ν. 3104/2003
(Α΄208), π.δ. 167/1986 (Α΄163), 404/1986 (Α΄182),
417/1986 (Α΄195), 254/1989 (Α΄120), 288/1992 (Α΄147),
46/1993 (Α΄17), 361/1996 (Α΄233), 312/2003 (Α΄264),
400/1996 (Α΄268), 54/1999 (Α΄53), 128/2000 (Α΄112),
206/2000 (Α΄186), 114/2006 (Α΄112), 21/2007 (Α΄19),
124/2010 (Α΄201) και 14/2011 (Α΄29), υ.α. 2431.02/05
ΕΞ-ΕΜΠ.ΝΑΥΤ. (Β΄ 331), υ.α. 2431.06.1/03/05 ΕΞ-ΕΜΠ.
ΝΑΥΤ. (Β΄ 644 ), υ.α. ΕΞ-ΕΜΠ.ΝΑΥΤ.2431.02.1/02/07,
(Α΄ 197), υ.α. ΕΞ.-ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 2431.02.1/05/2010 (Β΄
1477)}.
2. Ως «ρυπογόνες ουσίες» νοούνται οι ουσίες που ορίζονται στα Παραρτήµατα I (πετρέλαιο) και II (επιβλαβείς
υγρές ουσίες που µεταφέρονται χύδην) της Marpol
73/78.
3. Ως «απόρριψη» νοείται κάθε έκλυση από πλοίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Marpol 73/78.
4. Ως «πλοίο» νοείται το ποντοπόρο σκάφος, ανεξαρτήτως σηµαίας, οποιουδήποτε τύπου, το οποίο λειτουργεί εντός του θαλάσσιου περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένων των υδροπτερύγων, των αερόστρωµνων σκαφών,
των καταδυτικών σκαφών και των πλωτών ναυπηγηµάτων.
Εξαιρούνται τα πολεµικά πλοία, τα βοηθητικά πλοία
του πολεµικού ναυτικού ή άλλα πλοία κρατικής ιδιοκτησίας ή κρατικής εκµετάλλευσης, τα οποία χρησιµοποιούνται, προσωρινώς, µόνο για κρατικούς και µη εµπορικούς
σκοπούς.
5. Ως «νοµικό πρόσωπο» νοείται κάθε οντότητα µε νοµική προσωπικότητα, πλην των ίδιων των κρατών ή δηµόσιων φορέων κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας ή
δηµόσιων διεθνών οργανισµών.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
(Άρθρο 3 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ)
Ο παρών νόµος εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το διεθνές
δίκαιο, σε απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών:
α) στα εσωτερικά ύδατα κράτους - µέλους, συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων, κατά το βαθµό που εφαρµόζεται το καθεστώς Marpol·
β) στα χωρικά ύδατα κράτους - µέλους·
γ) στα στενά που χρησιµοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και υπόκεινται στο καθεστώς του πλου διέλευσης, όπως ορίζεται από το Μέρος III τµήµα 2 της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της
Θάλασσας, εφόσον τα στενά αυτά τελούν υπό τη δικαιοδοσία κράτους - µέλους·
δ) στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη ή σε αντίστοιχη
ζώνη κράτους - µέλους, που έχει καθορισθεί σύµφωνα
µε το διεθνές δίκαιο και

ε) στην ανοικτή θάλασσα.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις
(Άρθρο 5 Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παρ. 4 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
1. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε οποιαδήποτε από τις περιοχές της παραγράφου 1 του άρθρου 3, δεν θεωρείται παράβαση εφόσον πληροί τους όρους των κανονισµών 15, 34, 4.1 ή 4.3 του Παραρτήµατος I ή των κανονισµών 13, 3.1.1 ή 3.1.3 του Παραρτήµατος II της Marpol
73/78.
2. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις περιοχές των
περιπτώσεων γ΄, δ΄, και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 δεν θεωρείται παράβαση του πλοιοκτήτη, του
πλοιάρχου ή του πληρώµατος, εφόσον πληροί τους όρους του κανονισµού 4.2 του Παραρτήµατος I ή του κανονισµού 3.1.2 του Παραρτήµατος II της Marpol 73/78.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Άρθρο 5
Δικαιοδοσία
1. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για τα εγκλήµατα του νόµου αυτού, που τελέστηκαν:
α) στα εσωτερικά ύδατα κράτους - µέλους, στα οποία
περιλαµβάνονται και οι λιµένες, εκτός αν πρόκειται για
πλοία µε ξένη σηµαία, οπότε περιλαµβάνονται µόνο οι
ελληνικοί λιµένες, στους οποίους τα πλοία αυτά καταπλέουν,
β) στα χωρικά ύδατα κράτους - µέλους,
γ) στα στενά που χρησιµοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και υπόκεινται στο καθεστώς του πλου διέλευσης, όπως ορίζεται από το Μέρος III τµήµα 2 της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της
Θάλασσας (κυρωτικός νόµος 2321/1995), εφόσον τα
στενά αυτά τελούν υπό τη δικαιοδοσία κράτους - µέλους,
δ) στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη ή σε αντίστοιχη
ζώνη κράτους - µέλους, που έχει καθοριστεί σύµφωνα
µε το διεθνές δίκαιο και
ε) στην ανοικτή θάλασσα.
2. Τα προβλεπόµενα από τον παρόντα νόµο εγκλήµατα διώκονται αυτεπαγγέλτως, οπουδήποτε και αν τελέστηκαν.
3. Εφόσον δεν θεµελιώνεται τοπική αρµοδιότητα άλλου ελληνικού δικαστηρίου, τοπικώς αρµόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.
Άρθρο 6
Ποινικά αδικήµατα
(Άρθρα 4, 5α και 8α Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παράγραφοι 4, 5 και 7 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
1. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο σε οποιαδήποτε από τις περιοχές της παραγράφου 1 του άρθρου
3, από την οποία προκαλείται υποβάθµιση της ποιότητας
του θαλάσσιου ύδατος τιµωρείται:
α) µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή α-
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πό τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ αν, εξαιτίας της σοβαρότητας της υποβάθµισης, δηµιουργείται κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρεία οικολογική διατάραξη ή καταστροφή,
β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική
ποινή από χίλια πεντακόσια (1.500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
2. Όποιος από αµέλεια έγινε υπαίτιος:
α) της πράξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ,
β) της πράξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1,
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και
χρηµατική ποινή από διακόσια (200) έως τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ.
3. Επαναλαµβανόµενες µικρής σηµασίας απορρίψεις,
οι οποίες, όχι µεµονωµένα αλλά σε συνδυασµό µεταξύ
τους και εν όψει της τοπικής και χρονικής ενότητας, επιφέρουν υποβάθµιση της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι
µηνών και χρηµατική ποινή από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
4. Όποιος από αµέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης της
παραγράφου 3 τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή από διακόσια
(200) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
5. Όποιος µε οποιονδήποτε τρόπο συµβάλλει, χωρίς
να µπορεί να χαρακτηριστεί ως συµµέτοχος, στην τέλεση των εγκληµάτων των παραγράφων 1 και 3, τιµωρείται
µε τις αντίστοιχες ποινές, µειωµένες κατά το άρθρο 83
του Ποινικού Κώδικα.
6. Αν ο δράστης των παραβάσεων των προηγούµενων
παραγράφων περιορίσει ο ίδιος ουσιωδώς ή συντελέσει,
µε έγκαιρη αναγγελία προς την αρχή, στην ουσιώδη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ρύπανσης ή της υποβάθµισης της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, που
προκάλεσε η ενέργεια ή η παράλειψή του, το δικαστήριο
µπορεί να του επιβάλει ποινή µειωµένη, σύµφωνα µε το
άρθρο 83 του Ποινικού Κώδικα ή να τον απαλλάξει από
κάθε ποινή.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση ελαφράς ασυνείδητης αµέλειας.
Άρθρο 7
Νοµικά πρόσωπα
(Άρθρο 8γ Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
1. Όταν εξετάζεται ευθύνη νοµικού προσώπου, υπεύθυνοι για την τήρηση των σχετικών µε την αποφυγή της
θαλάσσιας ρύπανσης διατάξεων θεωρούνται, επί προσωπικών εταιρειών, εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
συνεταιρισµών, οι διαχειριστές και επί ανωνύµων εταιρειών, ναυτικών εταιρειών και ναυτικών εταιρειών πλοίων αναψυχής (ΝΕΠΑ), τα µέλη του διοικούντος οργάνου
και τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας.
2. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί
έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920
(Α΄ 37).
3. Τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 ευθύνονται

εις ολόκληρον µε το οικείο νοµικό πρόσωπο για την καταβολή των προστίµων που επιβάλλονται σύµφωνα µε
το άρθρο 8.
Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις
(Άρθρα 8, 8β και 8γ Οδηγίας 2005/35/ΕΚ,
άρθρο 1 παρ. 7 Οδηγίας 2009/123/ΕΚ)
1. Οι υπαίτιοι υποβάθµισης του θαλάσσιου ύδατος στο
πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου τιµωρούνται µε
απόφαση της αρµόδιας Αρχής, µε διοικητικό πρόστιµο
µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
2. Σε περίπτωση σοβαρής υποβάθµισης του θαλάσσιου
ύδατος επιβάλλεται πρόστιµο από εξήντα χιλιάδες
(60.000) µέχρι ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες
(1.200.000) ευρώ µε απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας
του Πολίτη.
3. Μετά τη σύνταξη της σχετικής βεβαίωσης παράβασης, µπορεί να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου µέχρι να καταβληθεί το πρόστιµο ή να κατατεθεί στην αρµόδια Αρχή ισόποση εγγυητική επιστολή τράπεζας, που
λειτουργεί στην Ελλάδα.
4. Επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής του προστίµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄
97).
Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίµου και της απαγόρευσης απόπλου.
5. Αν οι υπαίτιοι είναι Έλληνες ναυτικοί, υπόκεινται και
σε πειθαρχική δίωξη κατά τις διατάξεις του Μέρους
ΠΕΜΠΤΟΥ, ιδίως των άρθρων 245, 248, 249, 253 επ. του
ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), τιµωρούµενοι µε προσωρινή στέρηση άσκησης του ναυτικού επαγγέλµατος.
6. Με πρόστιµο µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000)
ευρώ τιµωρούνται επίσης τα νοµικά πρόσωπα όταν το έγκληµα διαπράττεται προς όφελός τους:
α) είτε από φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ατοµικά ή ως
µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου και το οποίο έχει
αρµοδιότητα εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου ή εξουσία λήψης εταιρικών αποφάσεων ή εξουσία άσκησης
ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου,
β) είτε από φυσικό πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του νοµικού προσώπου, εφόσον η τέλεση του εγκλήµατος έγινε δυνατή εξαιτίας της έλλειψης εποπτείας ή
ελέγχου από τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄.
7. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται αθροιστικά µε
τις ποινικές κυρώσεις.
8. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µετά από
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη µπορεί να
αυξάνονται τα ανώτατα όρια των προστίµων.
9. Ως αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του άρθρου
αυτού, νοούνται οι Λιµενικές Αρχές της χώρας (Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία και Υπολιµεναρχεία).
10. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
ν. 743/1977(Α΄319), όπως κωδικοποιήθηκε µε το
π.δ. 55/1998 (Α΄ 58).
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ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν επίσης δικαιοδοσία, για
τα εγκλήµατα του νόµου αυτού, που τελέστηκαν στα εσωτερικά ύδατα τρίτης χώρας, στα οποία περιλαµβάνονται και οι λιµένες, εκτός αν πρόκειται για πλοία µε ξένη
σηµαία, οπότε περιλαµβάνονται µόνο οι ελληνικοί λιµένες, στους οποίους τα πλοία αυτά καταπλέουν, καθώς
και στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας.
Άρθρο 10
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του
παρόντος νόµου το Παράρτηµα που ακολουθεί.
Άρθρο 11
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σύνοψη, η οποία χρησιµοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς, των κανόνων της Marpol 73/78 περί απορρίψεων πετρελαίου και επιβλαβών υγρών ουσιών, κατά το άρθρο 2
παράγραφος 2.

Μέρος I: Πετρέλαιο (Marpol 73/78, Παράρτηµα I)
Για την εφαρµογή του Παραρτήµατος Ι της Marpol
73/78, ως "πετρέλαιο" νοείται το πετρέλαιο σε κάθε µορφή, συµπεριλαµβανοµένου του αργού πετρελαίου, του
καυσίµου πετρελαίου, της ιλύος, των αποβλήτων πετρελαίου και των προϊόντων διύλισης πετρελαίου (εκτός
των πετροχηµικών τα οποία υπάγονται στις διατάξεις
του παραρτήµατος ΙΙ της σύµβασης Marpol 73/78) και ως
"πετρελαιοειδές µείγµα" νοείται το µείγµα µε περιεκτικότητα πετρελαίου σε οποιαδήποτε αναλογία.
Αποσπάσµατα των συναφών διατάξεων του παραρτήµατος Ι της Marpol 73/78:
Κανονισµός 9: Έλεγχος της απόρριψης πετρελαίου
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανονισµών
10 και 11 του παρόντος Παραρτήµατος και της παραγράφου 2 του παρόντος κανονισµού, απαγορεύεται οποιαδήποτε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή µειγµάτων
πετρελαίου από τα πλοία, στα οποία εφαρµόζεται το παρόν παράρτηµα, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) για πετρελαιοφόρο, εκτός από την περίπτωση που
προβλέπεται από το στοιχείο β΄ της παρούσας παραγράφου, εφόσον:
i) το δεξαµενόπλοιο δεν βρίσκεται εντός ειδικής περιοχής,
ii) το δεξαµενόπλοιο απέχει περισσότερο από 50 ναυτικά µίλια από την πλησιέστερη ακτή,
iii) το δεξαµενόπλοιο ταξιδεύει σε πορεία,
iv) ο στιγµιαίος ρυθµός απόρριψης πετρελαίου δεν υπερβαίνει τα 30 λίτρα ανά ναυτικό µίλι,
v) η ολική ποσότητα πετρελαίου που απορρίφθηκε στη
θάλασσα δεν υπερβαίνει για τα υπάρχοντα δεξαµενόπλοια το 1/15000 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριµένου φορτίου, µέρος του οποίου αποτελούσε το κατάλοιπο, και για τα νέα δεξαµενόπλοια το 1/30000 της
συνολικής ποσότητας του συγκεκριµένου φορτίου, µέ-

ρος του οποίου αποτελούσε το κατάλοιπο και
vi) το δεξαµενόπλοιο έχει εν λειτουργία σύστηµα αυτόµατης παρακολούθησης και ελέγχου των απορρίψεων
πετρελαίου και δεξαµενή ακαθάρτων καταλοίπων, όπως
απαιτείται από τον κανονισµό 15 του παρόντος Παραρτήµατος.
β) από πλοίο µη πετρελαιοφόρο, ολικής χωρητικότητας 400 κόρων και άνω, και από τους υδροσυλλέκτες του
χώρου του µηχανοστασίου, εξαιρουµένων των υδροσυλλεκτών του αντλιοστασίου φορτίου για τα πετρελαιοφόρα, εκτός εάν υπάρχει ανάµειξη µε υπολείµµατα φορτίου
πετρελαίου, εφόσον:
i) το πλοίο δεν βρίσκεται εντός ειδικής περιοχής,
ii) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία,
iii) η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο της εκροής χωρίς αραίωση δεν υπερβαίνει τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο και
iv) το πλοίο διαθέτει σε λειτουργία [εξοπλισµό παρακολούθησης, ελέγχου και φίλτρου] όπως απαιτείται από
τον κανονισµό 16 του παρόντος Παραρτήµατος.
2. Όταν πρόκειται για πλοίο µη πετρελαιοφόρο, ολικής
χωρητικότητας κάτω των 400 κόρων που ευρίσκεται έξω
από την ειδική περιοχή, η αρµόδια αρχή [του κράτους
της σηµαίας] µεριµνά ώστε να είναι εξοπλισµένο, όσον
είναι πρακτικώς δυνατό και εύλογο, µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υπολειµµάτων πετρελαίου στο πλοίο
και εκφόρτωσής τους σε εγκαταστάσεις υποδοχής ή απόρριψής τους στην θάλασσα κατά τις επιταγές της παραγράφου 1 στοιχείο β΄ του παρόντος κανονισµού.
3. [....].
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται στις απορρίψεις καθαρού ή
διαχωρισµένου έρµατος, ή µη κατεργασµένων πετρελαιοειδών µειγµάτων τα οποία χωρίς αραίωση έχουν περιεκτικότητα σε πετρέλαιο µη υπερβαίνουσα τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο, δεν προέρχονται από τους υδροσυλλέκτες του αντλιοστασίου φορτίου και δεν είναι αναµεµειγµένα µε υπολείµµατα φορτίου πετρελαίου.
5. Καµµία απόρριψη στη θάλασσα δεν περιέχει χηµικά
ή άλλες ουσίες σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις επιβλαβείς για το θαλάσσιο περιβάλλον ή χηµικά ή άλλες ουσίες που χρησιµοποιούνται για την καταστρατήγηση των
όρων απόρριψης που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισµό.
6. Τα κατάλοιπα πετρελαίου τα οποία δεν επιτρέπεται
να απορριφθούν στη θάλασσα σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος κανονισµού παραµένουν
στο πλοίο ή εκφορτώνονται σε εγκαταστάσεις υποδοχής.
7. [....].
Κανονισµός 10: Μέθοδοι για την πρόληψη ρύπανσης
από πλοία που ταξιδεύουν σε ειδικές περιοχές
1. Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήµατος, ειδικές περιοχές είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, η Βαλτική
Θάλασσα, ο Εύξεινος Πόντος, η Ερυθρά Θάλασσα, η περιοχή των "Κόλπων", ο Κόλπος του Aden, η περιοχή της
Ανταρκτικής και τα ύδατα της βορειοδυτικής Ευρώπης,
[όπως καθορίζονται και διευκρινίζονται περαιτέρω].
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισµού
11 του παρόντος Παραρτήµατος:
α) Απαγορεύεται κάθε απόρριψη στην θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς µείγµατος από οποιοδήποτε
πετρελαιοφόρο και οποιοδήποτε µη πετρελαιοφόρο
πλοίο ολικής χωρητικότητας άνω των 400 κόρων, όταν
βρίσκεται σε ειδική περιοχή. [...]·
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β) […] Απαγορεύεται κάθε απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς µείγµατος από πλοίο µη πετρελαιοφόρο, ολικής χωρητικότητας κάτω των 400 κόρων, όταν αυτό βρίσκεται εντός ειδικής περιοχής, εκτός
εάν το περιεχόµενο πετρελαίου της εκροής χωρίς αραίωση δεν υπερβαίνει τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο.
3. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος κανονισµού δεν ισχύουν για τις απορρίψεις καθαρού ή διαχωρισµένου έρµατος·
β) οι διατάξεις της παραγράφου 2 στοιχείο α΄, του παρόντος κανονισµού δεν εφαρµόζονται στην απόρριψη
κατεργασµένων υδάτων υδροσυλλεκτών από χώρους
µηχανοστασίου, εφόσον πληρούνται όλες οι κατωτέρω
προϋποθέσεις·
i) τα ύδατα υδροσυλλεκτών δεν προέρχονται από υδροσυλλέκτες του αντλιοστασίου φορτίου·
ii) τα ύδατα υδροσυλλεκτών δεν έχουν αναµειχθεί µε
κατάλοιπα φορτίου πετρελαίου·
iii) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία·
iv) το περιεχόµενο πετρελαίου της εκροής χωρίς αραίωση δεν υπερβαίνει τα 15 µέρη ανά εκατοµµύριο·
v) το πλοίο διαθέτει σε λειτουργία εξοπλισµό φίλτρου
πετρελαίου σύµφωνου προς τον κανονισµό 16 παράγραφος 5 του παρόντος Παραρτήµατος και
vi) το σύστηµα φίλτρου πετρελαίου διαθέτει διάταξη
που αυτοµάτως διακόπτει την απόρριψη όταν το περιεχόµενο πετρελαίου της εκροής υπερβεί τα 15 µέρη ανά
εκατοµµύριο.
4. α) Καµία απόρριψη στη θάλασσα δεν περιέχει χηµικά ή άλλες ουσίες σε ποσότητες ή συγκεντρώσεις επικίνδυνες για το θαλάσσιο περιβάλλον ή χηµικά ή άλλες
ενώσεις που χρησιµοποιούνται για την καταστρατήγηση
των διατάξεων απόρριψης που καθορίζονται µε τον παρόντα κανονισµό·
β) τα κατάλοιπα πετρελαίου τα οποία δεν επιτρέπεται
να απορριφθούν στη θάλασσα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 3 του παρόντος κανονισµού παραµένουν στο
πλοίο ή εκφορτώνονται σε εγκαταστάσεις υποδοχής.
5. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού δεν απαγορεύουν σε πλοίο, µέρος µόνο της διαδροµής του οποίου
ευρίσκεται σε ειδική περιοχή, να προβαίνει σε απόρριψη
εκτός της ειδικής περιοχής σύµφωνα µε τον κανονισµό 9
του παρόντος Παραρτήµατος.
6. [...].
7. […].
8. […].
Κανονισµός 11: Εξαιρέσεις
Οι κανονισµοί 9 και 10 του παρόντος παραρτήµατος
δεν εφαρµόζονται:
α) στην απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς µείγµατος αναγκαίου για την ασφάλεια του
πλοίου ή για την διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, ή
β) στην απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς µείγµατος που προήλθε από βλάβη που προξενήθηκε σε πλοίο ή στον εξοπλισµό του:
i) εφόσον, µετά την επέλευση της βλάβης ή την ανακάλυψη της απόρριψης, ληφθούν όλες οι εύλογες προφυλάξεις, προκειµένου να προληφθεί ή να µειωθεί στο ελάχιστο η απόρριψη και
ii) εκτός αν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος ενήργησαν
είτε µε πρόθεση να προξενήσουν βλάβη είτε από απερισκεψία και εν επιγνώσει της πιθανότητας να προκληθεί
βλάβη, ή

γ) στην απόρριψη στη θάλασσα ουσιών που περιέχουν
πετρέλαιο, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας], όταν οι ουσίες αυτές χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση ειδικών περιστατικών ρύπανσης µε σκοπό την µείωση στο ελάχιστο των
ζηµιών από τη ρύπανση. Οποιαδήποτε τέτοια απόρριψη
υπόκειται στην έγκριση της κυβέρνησης, στη δικαιοδοσία της οποίας προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί η απόρριψη.

Μέρος II: Επιβλαβείς υγρές ουσίες (Marpol 73/78, Παράρτηµα II)
Αποσπάσµατα από τις σχετικές διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ της Marpol 73/78:
Κανονισµός 3: Κατηγορίες και κατάλογος επιβλαβών
υγρών ουσιών
1. Για την εφαρµογή των κανονισµών του παρόντος
παραρτήµατος, οι επιβλαβείς υγρές ουσίες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ως εξής:
α) κατηγορία A: Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα από λειτουργίες καθαρισµού δεξαµενών ή αφερµατισµού, θα δηµιουργήσουν
σοβαρό κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε
για την ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στις ψυχαγωγικές ή άλλες θεµιτές χρήσεις της θάλασσας και ως εκ τούτου δικαιολογούν την εφαρµογή
αυστηρών µέτρων κατά της ρύπανσης·
β) κατηγορία B: Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα από λειτουργίες καθαρισµού δεξαµενών ή αφερµατισµού, θα δηµιουργήσουν
κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε για την
ανθρώπινη υγεία, ή θα προκαλέσουν βλάβη σε ψυχαγωγικές ή άλλες θεµιτές χρήσεις της θάλασσας και, ως εκ
τούτου, δικαιολογούν την εφαρµογή ειδικών µέτρων κατά της ρύπανσης·
γ) κατηγορία Γ: Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα από λειτουργίες καθαρισµού δεξαµενών ή αφερµατισµού, θα δηµιουργήσουν
χαµηλό κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε
για την ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν µικρή βλάβη
σε ψυχαγωγικές ή άλλες θεµιτές χρήσεις της θάλασσας
και, ως εκ τούτου επιβάλλουν την εφαρµογή ειδικών όρων όσον αφορά τις λειτουργίες αυτές·
δ) κατηγορία Δ: Επιβλαβείς υγρές ουσίες οι οποίες, εάν απορριφθούν στη θάλασσα από λειτουργίες καθαρισµού δεξαµενών ή αφερµατισµού, θα δηµιουργήσουν
εµφανή κίνδυνο είτε για τους θαλάσσιους πόρους είτε
για την ανθρώπινη υγεία ή θα προκαλέσουν ελάχιστη
βλάβη σε ψυχαγωγικές ή άλλες θεµιτές χρήσεις της θάλασσας και ως εκ τούτου επιβάλλουν σχετική προσοχή
κατά την εκτέλεση των εργασιών αυτών.
2. [....].
3. [....].
4. [....].
[Περαιτέρω κατευθυντήριες γραµµές για την κατάταξη
των ουσιών, συµπεριλαµβανοµένου ενός καταλόγου ενώσεων ταξινοµηµένων σε κατηγορίες, υπάρχουν στον
κανονισµό 3 παράγραφοι 2 έως 4 και τον κανονισµό 4 και
στα προσαρτήµατα του Παραρτήµατος ΙΙ της Marpol
73/78]
Kανονισµός 5: Απόρριψη επιβλαβών υγρών ουσιών
Ουσίες των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ εκτός των ειδικών περιοχών και ουσίες της κατηγορίας Δ΄ σε όλες τις
περιοχές.
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων του […] κανονισµού
6 του παρόντος Παραρτήµατος,
1. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της
κατηγορίας Α΄, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1 στοιχείο α), του παρόντος Παραρτήµατος ή
εκείνων που έχουν προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή υδάτινου έρµατος, αποπλυµάτων δεξαµενών ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες. Εάν οι δεξαµενές που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή µείγµατα πρόκειται να καθαρισθούν, τα κατάλοιπα εκφορτώνονται σε εγκατάσταση υποδοχής µέχρις ότου η συγκέντρωση της ουσίας στα αποπλύµατα που εκρέουν σε µια
τέτοια εγκατάσταση καταστεί ίση ή χαµηλότερη του 0,1
% κατά βάρος και µέχρις ότου αδειάσει η δεξαµενή, µε
εξαίρεση τον κίτρινο ή λευκό φώσφορο, για τον οποίο η
συγκέντρωση του καταλοίπου πρέπει να είναι 0,01 % κατά βάρος. Κάθε ποσότητα ύδατος που θα προστεθεί κατόπιν στη δεξαµενή µπορεί να απορριφθεί στη θάλασσα
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων
πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη
αυτοκινούµενων πλοίων·
β) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή,
λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
γ) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12
ναυτικών µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι µικρότερο των 25 µέτρων.
2. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της
κατηγορίας Β΄, όπως ορίζονται από τον κανονισµό 3 παράγραφος 1 στοιχείο β΄, του παρόντος Παραρτήµατος, ή
εκείνων που έχουν προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή
του υδάτινου έρµατος ή των αποπλυµάτων της δεξαµενής ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων
πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη
αυτοκινούµενων πλοίων·
β) οι διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας]. Οι
εν λόγω διαδικασίες και ρυθµίσεις πρέπει να βασίζονται
σε πρότυπα του [ΔΝΟ] και να εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση και ο ρυθµός απόρριψης του αποβλήτου είναι τέτοιοι ώστε η συγκέντρωση της ουσίας στα απόνερα της
έλικας του πλοίου να µην υπερβαίνει το 1 µέρος ανά εκατοµµύριο·
γ) η µέγιστη ποσότητα του φορτίου που απερρίφθη από κάθε δεξαµενή και από τις σχετικές σωληνώσεις δεν
υπερβαίνει τη µέγιστη ποσότητα που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του στοιχείου β΄ της παρούσας
παραγράφου, και η οποία σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει το 1m3 ή 1/3000 της χωρητικότητας της δεξαµενής σε m3·
δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή,
λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12
ναυτικών µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι µικρότερο των 25 µέτρων.
3. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της
κατηγορίας Γ΄, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 πα-

ράγραφος 1 στοιχείο γ΄, του παρόντος παραρτήµατος ή
εκείνων που έχουν προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή
του υδάτινου έρµατος ή των αποπλυµάτων της δεξαµενής ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων
πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη
αυτοκινούµενων πλοίων·
β) οι διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας]. Οι
εν λόγω διαδικασίες και διατάξεις πρέπει να βασίζονται
σε πρότυπα του [ΔΝΟ] και να εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση και ο ρυθµός απόρριψης του αποβλήτου είναι τέτοιοι ώστε η συγκέντρωση της ουσίας στα απόνερα της
έλικος του πλοίου να µην υπερβαίνει τα 10 µέρη ανά εκατοµµύριο·
γ) η µέγιστη ποσότητα του φορτίου που απορρίφθηκε
από κάθε δεξαµενή και από τις σχετικές σωληνώσεις
δεν υπερβαίνει τη µέγιστη ποσότητα που έχει εγκριθεί
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του στοιχείου β΄ της παρούσας παραγράφου, και η οποία σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 3m3 ή 1/1000 της χωρητικότητας της δεξαµενής σε m3·
δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή,
λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12
ναυτικών µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι µικρότερο των 25 µέτρων.
4. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της
κατηγορίας Δ΄, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ΄, του παρόντος παραρτήµατος ή
εκείνων που έχουν προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή
του υδάτινου έρµατος ή των αποπλυµάτων της δεξαµενής ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων
πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη
αυτοκινούµενων πλοίων·
β) τα µείγµατα αυτά έχουν συγκέντρωση όχι µεγαλύτερη από ένα µέρος της ουσίας σε δέκα µέρη ύδατος και
γ) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12
ναυτικών µιλίων από την πλησιέστερη ακτή.
5. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιούνται διαδικασίες εξαερισµού, εγκεκριµένες από την αρµόδια αρχή του κράτους της σηµαίας για την αποµάκρυνση των καταλοίπων
φορτίου από δεξαµενή. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να
βασίζονται σε πρότυπα του [ΔΝΟ]. Κάθε ποσότητα ύδατος που στη συνέχεια εισάγεται στη δεξαµενή θεωρείται
καθαρή και δεν υπάγεται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 ή 4 του παρόντος κανονισµού.
6. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών οι
οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια κατηγορία, δεν έχουν προσωρινά ταξινοµηθεί ή εκτιµηθεί σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του κανονισµού 4 του παρόντος Παραρτήµατος, ή του υδάτινου έρµατος, των αποπλυµάτων
δεξαµενών ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες.
Ουσίες των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ εντός των ειδικών περιοχών, όπως ορίζονται από τον κανονισµό 1 του
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Παραρτήµατος ΙΙ της Marpol 73/78, συµπεριλαµβανοµένης της Βαλτικής Θάλασσας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων […] του κανονισµού
6 του παρόντος Παραρτήµατος,
7. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της
κατηγορίας Α΄, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1 στοιχείο α΄, του παρόντος Παραρτήµατος, ή
εκείνων που έχουν προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες, ή υδάτινου έρµατος, αποπλυµάτων δεξαµενών ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιου είδους ουσίες. Εάν οι δεξαµενές που περιέχουν τέτοιες ουσίες ή
µείγµατα πρόκειται να καθαρισθούν, τα προκύπτοντα κατάλοιπα εκφορτώνονται σε εγκατάσταση υποδοχής την
οποία παρέχουν, σύµφωνα µε τον κανονισµό 7 του παρόντος Παραρτήµατος, τα κράτη που γειτνιάζουν µε την ειδική περιοχή, µέχρις ότου η συγκέντρωση της ουσίας
στα απόβλητα που εκχέονται στην εν λόγω εγκατάσταση καταστεί ίση ή µικρότερη του 0,05 % κατά βάρος και
µέχρις ότου αδειάσει η δεξαµενή, µε εξαίρεση τον κίτρινο ή λευκό φώσφορο, για τον οποίο η συγκέντρωση του
καταλοίπου πρέπει να είναι 0,005 % κατά βάρος. Κάθε
ποσότητα ύδατος που στη συνέχεια θα προστεθεί στη
δεξαµενή µπορεί να απορρίπτεται στη θάλασσα εφόσον
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων
πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη
αυτοκινούµενων πλοίων·
β) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή,
λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών της θαλάσσης και
γ) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12
ναυτικών µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι µικρότερο των 25 µέτρων.
8. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της
κατηγορίας Β΄, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1 στοιχείο β΄, του παρόντος Παραρτήµατος ή
εκείνων που έχουν προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες, ή
του υδάτινου έρµατος ή των αποπλυµάτων της δεξαµενής, ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν
τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η δεξαµενή έχει προπλυθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκρίνει η αρµόδια αρχή του [κράτους της
σηµαίας] και µε βάση τα πρότυπα του [ΔΝΟ], τα δε κατάλοιπα καθαρισµού της δεξαµενής που προέκυψαν έχουν
εκφορτωθεί σε εγκατάσταση υποδοχής·
β) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων
πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη
αυτοκινούµενων πλοίων·
γ) οι διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης και πλύσης
έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της
σηµασίας]. Οι εν λόγω διαδικασίες και διατάξεις βασίζονται σε πρότυπα του [ΔΝO] και εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση της ουσίας και ο ρυθµός απόρριψης των αποβλήτων είναι τέτοιοι ώστε η συγκέντρωση της ουσίας
στα απόνερα της έλικος του πλοίου να µην υπερβαίνει το
1 µέρος ανά εκατοµµύριο·
δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή,
λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12
ναυτικών µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιο-

χή µε βάθος όχι µικρότερο των 25 µέτρων.
9. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών της
κατηγορίας Γ΄, όπως ορίζονται µε τον κανονισµό 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄, του παρόντος Παραρτήµατος ή
εκείνων που έχουν προσωρινά εκτιµηθεί ως τέτοιες ή
του υδάτινου έρµατος ή των αποπλυµάτων της δεξαµενής ή άλλων καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες, εκτός εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) το πλοίο ταξιδεύει σε πορεία µε ταχύτητα τουλάχιστον 7 κόµβων στην περίπτωση των αυτοκινούµενων
πλοίων ή τουλάχιστον 4 κόµβων στην περίπτωση των µη
αυτοκινούµενων πλοίων·
β) οι διαδικασίες και διατάξεις απόρριψης έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας]. Οι
εν λόγω διαδικασίες και ρυθµίσεις πρέπει να βασίζονται
σε πρότυπα του [ΔΝΟ] και να εξασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση και ο ρυθµός απόρριψης του αποβλήτου είναι τέτοιοι ώστε η συγκέντρωση της ουσίας στα απόνερα της
έλικας του πλοίου να µην υπερβαίνει το 1 µέρος ανά εκατοµµύριο·
γ) η µέγιστη ποσότητα φορτίου που απορρίφθηκε από
κάθε δεξαµενή και από τις σχετικές σωληνώσεις δεν υπερβαίνει τη µέγιστη ποσότητα που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του στοιχείου β΄ της παρούσης
παραγράφου, και η οποία ποσότητα σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1m3 ή το 1/3000 της χωρητικότητας της δεξαµενής σε m3·
δ) η απόρριψη γίνεται κάτω από την ίσαλο γραµµή,
λαµβανοµένης υπόψη της θέσεως των εισόδων εισαγωγών θάλασσας και
ε) η απόρριψη γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 12
ναυτικών µιλίων από την πλησιέστερη ακτή και σε περιοχή µε βάθος όχι µικρότερο των 25 µέτρων.
10. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση διαδικασιών εξαερισµού οι οποίες έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή
[του κράτους της σηµαίας] για την αποµάκρυνση των καταλοίπων φορτίου από τις δεξαµενές. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να βασίζονται σε πρότυπα του [ΔΝO]. Κάθε
ποσότητα ύδατος που στη συνέχεια θα προστεθεί στη
δεξαµενή θεωρείται καθαρή και δεν υπόκειται στις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 ή 9 του παρόντος κανονισµού.
11. Απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα ουσιών οι
οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε κάποια κατηγορία, δεν έχουν προσωρινά εκτιµηθεί ή καθοριστεί κατά τον κανονισµό 4 παράγραφος 1 του παρόντος Παραρτήµατος, ή υδάτινου έρµατος, αποπλυµάτων των δεξαµενών ή άλλων
καταλοίπων ή µειγµάτων που περιέχουν τέτοιες ουσίες.
12. Καµία από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού
δεν απαγορεύει τη διατήρηση επί του πλοίου καταλοίπων φορτίου της κατηγορίας Β΄ ή Γ΄ και την απόρριψη
τέτοιου είδους καταλοίπων στη θάλασσα εκτός ειδικής
περιοχής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 3 του παρόντος κανονισµού, αντιστοίχως.
Κανονισµός 6: Εξαιρέσεις
Ο κανονισµός 5 του παρόντος Παραρτήµατος δεν εφαρµόζεται:
α) στην απόρριψη στη θάλασσα επιβλαβών υγρών ουσιών ή µειγµάτων που περιέχουν ουσίες αναγκαίες για
την ασφάλεια του πλοίου ή την διάσωση ζωών στη θάλασσα, ή
β) στην απόρριψη στη θάλασσα πετρελαίου ή πετρελαιοειδούς µείγµατος που προήλθε από βλάβη που προ-
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κλήθηκε σε πλοίο ή στον εξοπλισµό του:
i) αρκεί, αφού συνέβη η βλάβη ή αφού ανακαλύφθηκε
η απόρριψη, να ελήφθησαν όλες οι εύλογες προφυλάξεις ώστε η απόρριψη να προληφθεί ή να µειωθεί στο ελάχιστο και
ii) εκτός αν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος ενήργησαν
είτε µε πρόθεση να προξενήσουν βλάβη είτε από αµέλεια και εν επιγνώσει της πιθανότητας να προκληθεί
βλάβη ή
γ) στην απόρριψη στη θάλασσα ουσιών που περιέχουν
πετρέλαιο, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή [του κράτους της σηµαίας], όταν οι ουσίες αυτές χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση ειδικών περιστατικών ρύπανσης µε σκοπό την µείωση στο ελάχιστο της
ζηµίας από τη ρύπανση. Οποιαδήποτε τέτοια απόρριψη
υπόκειται στην έγκριση της κυβέρνησης, στη δικαιοδοσία της οποίας προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί η απόρριψη.
Αθήνα, 6 Δεκεµβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευάγ. Βενιζέλος

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Μ. Παπαϊωάννου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Χρ. Παπουτσής

Αριθ. 182/19/2011

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ.1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για τη προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαµβάνοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα
ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες
διατάξεις»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου: α) εναρµονίζεται το εθνικό δίκαιο µε τις διατάξεις της ανωτέρω

κοινοτικής οδηγίας (2005/35/ΕΚ) σχετικά µε τη ρύπανση
από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις
και για αδικήµατα ρύπανσης και β) προσδιορίζονται τα εθνικά µέτρα εφαρµογής της εν λόγω Κοινοτικής οδηγίας. Ειδικότερα:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Μεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο η προαναφερόµενη Κοινοτική οδηγία και προβλέπονται τα εξής:
1.α. Ορίζεται, ως αντικείµενο του υπό ψήφιση νόµου, η
ενσωµάτωση της ανωτέρω Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο
και η θέσπιση αποτρεπτικών, αποτελεσµατικών και αναλογικών κυρώσεων, µέσω του ποινικού δικαίου, στις περιπτώσεις που προκαλείται ή ενδέχεται να προκληθεί ρύπανση ή υποβάθµιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική ποινική προστασία αυτού.
β. Προσδιορίζεται η έννοια των όρων, που αναφέρονται στις επιµέρους διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου,
για την εφαρµογή του.
(άρθρα 1 και 2)
2.α. Καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του υπόψη σχεδίου νόµου, το οποίο καλύπτει τις απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών στα εσωτερικά ύδατα, στα χωρικά ύδατα
κράτους - µέλους, στα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας,
στην αποκλειστική οικονοµική ζώνη ή αντίστοιχη ζώνη
κρατών µελών ή/και στην ανοικτή θάλασσα.
β. Προσδιορίζονται, ως εξαιρέσεις, οι περιπτώσεις για
τις οποίες δεν αποτελεί παράβαση η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις οριζόµενες περιοχές, εφόσον τηρούνται συγκεκριµένοι όροι.
(άρθρα 3 και 4)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
1.α. Προσδιορίζεται η δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, για τα εγκλήµατα του υπό ψήφιση νόµου, τα οποία έχουν τελεσθεί στις προαναφερόµενες περιοχές.
β. Η δίωξη των ανωτέρω εγκληµάτων είναι αυτεπάγγελτη και αποτελεί τοπική αρµοδιότητα των δικαστηρίων
του Πειραιά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. (άρθρο 5)
2.α. Ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις, µε τις οποίες τιµωρούνται τα ανωτέρω εγκλήµατα, η βαρύτητα των οποίων εξαρτάται από τη σοβαρότητα της υποβάθµισης
της ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος, που προκαλεί η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από πλοίο, σε συνδυασµό
µε την πρόθεση ή όχι τέλεσης αυτών από τον υπαίτιο.
Ειδικότερα, προβλέπεται:
i) κάθειρξη έως και 10 έτη και χρηµατική ποινή από
3.000 έως 300.000 ευρώ, σε περίπτωση που η ενέργεια
αυτή, εξαιτίας της σοβαρότητας της υποβάθµισης προκαλεί κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρεία οικολογική διατάραξη ή καταστροφή.
- Στις λοιπές περιπτώσεις επιβάλλονται µειωµένες
ποινές (φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική
ποινή από 1.500 έως 50.000 ευρώ).
ii) φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική
ποινή από 1.000 έως 15.000 ευρώ, σε όποιον από αµέλεια έγινε υπαίτιος των προαναφερόµενων εγκληµάτων,
ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις επιβάλλονται µειωµένες
ποινές (φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών και χρηµατική ποινή από 200 έως 3.000 ευρώ)
β. Προβλέπονται, επίσης, συγκεκριµένες ποινικές κυρώσεις στην περίπτωση επαναλαµβανόµενων µικρής σηµασίας απορρίψεων, καθώς και σε όποιον συµβάλλει µε
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οποιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των προαναφερόµενων εγκληµάτων.
γ. Σε περίπτωση που ο δράστης περιορίσει ουσιωδώς
ο ίδιος ή συντελέσει στην ουσιώδη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ρύπανσης ή της υποβάθµισης της
ποιότητας του θαλάσσιου ύδατος που έχει προκαλέσει,
µπορεί το δικαστήριο να επιβάλλει µειωµένη ποινή ή να
τον απαλλάξει από κάθε ποινή.
δ. Οι προαναφερόµενες ποινικές κυρώσεις δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση ελαφράς ασυνείδητης αµέλειας.
(άρθρο 6)
3.α. Προσδιορίζονται τα πρόσωπα (µέλη διοικητικών
οργάνων, διαχειριστές εταιρειών κ.λπ.), που είναι υπεύθυνα για την τήρηση των σχετικών, µε την αποφυγή της
θαλάσσιας ρύπανσης, διατάξεων, στην περίπτωση ευθύνης νοµικού προσώπου.
β. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα ευθύνονται εις ολόκληρον µε το οικείο νοµικό πρόσωπο, για την καταβολή
των επιβαλλόµενων χρηµατικών ποινών.
(άρθρο 7)
4.α. Προσδιορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους υπαίτιους για την υποβάθµιση του θαλάσσιου ύδατος, σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται η
επιβολή, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, διοικητικού
προστίµου µέχρι 60.000 ευρώ.
- Σε περίπτωση σοβαρής υποβάθµισης, το προβλεπόµενο πρόστιµο κυµαίνεται από 60.000 ευρώ έως
1.200.000 ευρώ και επιβάλλεται µε κ.υ.α..
- Παράλληλα, προβλέπεται ότι, µέχρι την καταβολή
του επιβαλλόµενου προστίµου ή την κατάθεση, στην αρµόδια αρχή, ισόποσης εγγυητικής επιστολής Τράπεζας,
µπορεί να απαγορευθεί ο απόπλους του πλοίου, ενώ κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.
β. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση:
i) υπαιτιότητας Ελλήνων ναυτικών για θαλάσσια ρύπανση, ασκείται κατ’ αυτών πειθαρχική δίωξη, σύµφωνα
µε τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού
Δικαίου (ν.δ.187/1973) και τιµωρούνται µε προσωρινή
στέρηση άσκησης του επαγγέλµατός τους,
ii) διάπραξης εγκλήµατος θαλάσσιας ρύπανσης από
νοµικά πρόσωπα προς όφελος αυτών, στις οριζόµενες
περιπτώσεις, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 500.000 ευρώ, κατ’ ανώτατο όριο.
γ. Οι ανωτέρω κυρώσεις, σε περίπτωση που συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, επιβάλλονται αθροιστικά, ενώ τα ανώτατα όρια των επιβαλλόµενων προστίµων
δύνανται να αυξάνονται µε π.δ/γµα.
δ. Αρµόδιες, για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις, ορίζονται οι Λιµενικές Αρχές της χώρας.
ε. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου, εφαρµόζονται οι διατάξεις
της ισχύουσας νοµοθεσίας περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος (ν.743/1977, όπως ισχύει). (άρθρο
8)

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
1. Προσδιορίζεται, επίσης, η δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων, για τα εγκλήµατα σχετικά µε τη θαλάσσια ρύπανση, που προκαλείται σε εσωτερικά ύδατα
τρίτης χώρας, περιλαµβανοµένων και των λιµένων, εκτός αν πρόκειται για πλοία µε ξένη σηµαία οπότε περι-

λαµβάνονται µόνο οι ελληνικοί λιµένες όπου τα πλοία
αυτά καταπλέουν.
(άρθρα 9)
2.α. Παρατίθεται, το προσαρτώµενο Παράρτηµα, που
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του υπό ψήφιση νόµου,
µε το οποίο επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφοράς των
ισχυόντων κανόνων, περί απορρίψεων πετρελαίου και επιβλαβών υγρών ουσιών.
β. Ειδικότερα, επαναδιατυπώνονται οι έννοιες των
σχετικών όρων, κατηγοριών και καταλόγων, όσον αφορά
στα ανωτέρω υλικά και θίγονται θέµατα ελέγχου και
πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης από την απόρριψη
πετρελαίου και των λοιπών επιβλαβών υγρών υλικών, µε
τις οριζόµενες εξαιρέσεις.
(άρθρο 10)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ.
2, του άρθρου 4, του ν. 63/1977 (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ κ.λπ.)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των λοιπών ανωτέρω
φορέων, από την: i) είσπραξη των οριζοµένων χρηµατικών ποινών (άρθρο 28 του ν. 1650/1986) και ii) µετατροπή σε χρηµατικές των προβλεπόµενων ποινών φυλάκισης, που τυχόν επιβάλλονται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του υπό ψήφιση νόµου.

ΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη των
διοικητικών προστίµων (άρθρο 30 του ν. 1650/1986) που
τυχόν επιβάλλονται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των
άρθρων 7 και 8 του υπό ψήφιση νόµου.
Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2011
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης
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