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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI-2

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Κανόνας 1

Ορισµοί

1 Για το σκοπό του παρόντος κεφαλαίου, εκτός αν ρητά ορίζεται άλλως:

.1 Ως “φορτηγό πλοίο µεταφοράς χύδην φορτίου”, νοείται το φορτηγό πλοίο µεταφοράς χύδην φορτίου, όπως ορίζεται
στον κανόνα IX/1.6.

.2 Ως “χηµικό δεξαµενόπλοιο” νοείται το χηµικό δεξαµενόπλοιο, όπως ορίζεται στον κανόνα VII/8.2.

.3 Ως “υγραεριοφόρο”, νοείται το υγραεριοφόρο, όπως ορίζεται στον κανόνα VII/11.2.

.4 Ως “ταχύπλοο σκάφος”, νοείται το σκάφος, όπως ορίζεται στον κανόνα X/1.2.

.5 Ως “κινητή µονάδα γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης”, νοείται η µηχανικά προωθούµενη κινητή µονάδα γεώτρησης ανοιχτής
θαλάσσης, όπως ορίζεται στον κανόνα IX/1, η οποία δεν βρίσκεται σε σταθερό σηµείο.

.6 Ως “πετρελαιοφόρο δεξαµενόπλοιο”, νοείται το πετρελαιοφόρο δεξαµενόπλοιο, όπως ορίζεται στον κανόνα II-1/2.12.

.7 Ως “εταιρεία”, νοείται η εταιρεία, όπως ορίζεται στον κανόνα IX/1.

.8 Ως “διεπαφή πλοίου/λιµένα”, νοούνται οι αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα όταν ένα πλοίο επηρεάζεται άµεσα και
απευθείας από δράσεις στις οποίες περιλαµβάνεται η κίνηση προσώπων, εµπορευµάτων ή η παροχή λιµενικών υπηρεσιών
προς ή από το πλοίο.

.9 Ως “λιµενική εγκατάσταση”, νοείται ο χώρος, όπως ορίζεται από το συµβαλλόµενο κράτος ή την αρµόδια αρχή, όπου
λαµβάνει χώρα η διασύνδεση πλοίου/λιµένα. Η λιµενική εγκατάσταση περιλαµβάνει περιοχές όπως τα αγκυροβόλια, οι
θέσεις αναµονής και προσέγγισης από τη θάλασσα, κατά περίπτωση.

.10 Ως “δραστηριότητα µεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο”, νοείται κάθε δραστηριότητα µη συνδεόµενη µε λιµενική εγκατά-
σταση, κατά την οποία λαµβάνει χώρα η µεταφορά εµπορευµάτων ή προσώπων από ένα πλοίο σε άλλο.

.11 Ως “αρµόδια αρχή”, νοείται(-ούνται) ο (οι) οργανισµός(-οί) ή η (οι) Αρχή(-ές) που αναγνωρίζεται(-ονται), εντός του συµ-
βαλλοµένου κράτους, ως υπεύθυνοι(-ες) για τη διασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου που
αφορούν την ασφάλεια λιµενικής εγκατάστασης και τη διασύνδεση πλοίου/λιµένα, από την άποψη της λιµενικής εγκατά-
στασης.

.12 Ως “∆ιεθνής Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων (Κώδικας ISPS)”, νοείται ο ∆ιεθνής
Κώδικας για την ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων ο οποίος απαρτίζεται από το µέρος Α (οι διατά-
ξεις του οποίου θεωρούνται υποχρεωτικές) και το µέρος Β (οι διατάξεις του οποίου θεωρούνται συστατικές), όπως υιο-
θετήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2002 µε την απόφαση 2 της ∆ιάσκεψης των συµβαλλοµένων, στη ∆ιεθνή Σύµβαση για
την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, κρατών, όπως ενδέχεται να έχει τροποποιηθεί από τον
Οργανισµό, υπό την προϋπόθεση ότι:

.1 οι τροποποιήσεις του µέρους Α του Κώδικα υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο
VIII της παρούσας σύµβασης που αφορά στις διαδικασίες τροποποίησης οι οποίες εφαρµόζονται στο παράρτηµα
εκτός από το κεφάλαιο I, και

.2 οι τροποποιήσεις του µέρους Β του Κώδικα υιοθετούνται από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας σύµφωνα µε τον
εσωτερικό κανονισµό της.

.13 Ως “συµβάν που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια”, νοείται κάθε ύποπτη ενέργεια ή περίσταση η οποία απειλεί την ασφά-
λεια πλοίου, συµπεριλαµβανοµένων κινητών µονάδων γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης και ταχυπλόων σκαφών, ή λιµενικής
εγκατάστασης ή διασύνδεσης πλοίου/λιµένα ή δραστηριότητας µεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο.

.14 Ως “επίπεδο ασφάλειας”, νοείται ο προσδιορισµός του βαθµού επικινδυνότητας να λάβει χώρα απόπειρα ή συµβάν που
θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια.
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.15 Ως “∆ήλωση Ασφάλειας”, νοείται η συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ ενός πλοίου και µιας λιµενικής εγκατάστασης ή
ενός άλλου πλοίου διασυνδεόµενου µε αυτό, στην οποία προσδιορίζονται τα µέτρα για την ασφάλεια τα οποία θα εφαρ-
µόσει έκαστο συµβαλλόµενο µέρος.

.16 Ως “αναγνωρισµένος οργανισµός ασφάλειας”, νοείται ο οργανισµός ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη εµπειρογνωµοσύνη
σε θέµατα ασφάλειας και την απαραίτητη γνώση των λειτουργιών πλοίου και λιµένα και είναι εξουσιοδοτηµένος να διε-
νεργεί τις δραστηριότητες αξιολόγησης ή διαπίστωσης ή έγκρισης ή πιστοποίησης, οι οποίες απαιτούνται από το παρόν
κεφάλαιο ή από το µέρος Α του Κώδικα ISPS.

2 Ο όρος “πλοίο”, όταν χρησιµοποιείται στους κανόνες 3 έως 13, περιλαµβάνει κινητές µονάδες γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης
και ταχύπλοα σκάφη.

3 Ο όρος “όλα τα πλοία”, όταν χρησιµοποιείται στο παρόν κεφάλαιο, περιλαµβάνει όλα τα πλοία στα οποία εφαρµόζεται το
παρόν κεφάλαιο.

4 Ο όρος “συµβαλλόµενα κράτη”, όταν χρησιµοποιείται στους κανόνες 3, 4, 7 και 10 έως 13, αναφέρεται και στην αρµόδια
αρχή.

Κανόνας 2

Εφαρµογή

1 Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται:

.1 στους ακόλουθους τύπους πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες:

.1.1. επιβατηγά πλοία, περιλαµβανοµένων και επιβατηγών ταχυπλόων σκαφών,

.1.2. φορτηγά πλοία, περιλαµβανοµένων και ταχυπλόων σκαφών, 500 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω,

.1.3. κινητές µονάδες γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης, και

.2 λιµενικές εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες.

2 Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1.2, τα συµβαλλόµενα κράτη αποφασίζουν το βαθµό εφαρµογής του παρόντος κεφα-
λαίου και των συναφών ενοτήτων του µέρους Α του Κώδικα ISPS στις ευρισκόµενες στην επικράτειά τους λιµενικές εγκα-
ταστάσεις οι οποίες, παρόλο που χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο από πλοία τα οποία δεν εκτελούν διεθνείς πλόες,
υποχρεούνται, περιστασιακά, να εξυπηρετούν πλοία τα οποία αφικνούνται ή αναχωρούν στο πλαίσιο διεθνή πλου.

2.1 Τα συµβαλλόµενα κράτη αποφασίζουν, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, βάσει αξιολόγησης της ασφάλειας των λιµενικών
εγκαταστάσεων, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους Α του Κώδικα ISPS.

2.2 Οι αποφάσεις των συµβαλλοµένων κρατών, οι οποίες λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δεν θέτουν σε κίνδυνο το
επιθυµητό επίπεδο ασφάλειας που προβλέπεται από το παρόν κεφάλαιο ή από το µέρος Α του Κώδικα ISPS.

3 Το παρόν κεφάλαιο δεν έχει εφαρµογή σε πολεµικά πλοία, σε βοηθητικά πολεµικά πλοία ή άλλα πλοία ανήκοντα σε συµ-
βαλλόµενο κράτος ή διαχειριζόµενα από συµβαλλόµενο κράτος τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε κρατική µη
εµπορική υπηρεσία.

4 Καµιά διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγει τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις των κρατών που υπαγορεύονται από το
διεθνές δίκαιο.

Κανόνας 3

Υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων κρατών όσον αφορά την ασφάλεια

1 Οι Αρχές ορίζουν επίπεδα ασφάλειας και διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το επίπεδο ασφάλειας στα
δικαιούµενα να φέρουν τη σηµαία τους πλοία. Σε περίπτωση αλλαγής του επιπέδου ασφάλειας, οι πληροφορίες σχετικά µε το
επίπεδο ασφάλειας επικαιροποιούνται ως επιτάσσουν οι περιστάσεις.

2 Τα συµβαλλόµενα κράτη ορίζουν επίπεδα ασφάλειας και διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το επίπεδο ασφά-
λειας στις λιµενικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στην επικράτειά τους και στα πλοία πριν από την είσοδό τους σε
λιµένα ή κατά τη διάρκεια της παραµονής τους σε λιµένα εντός της επικράτειάς τους. Σε περίπτωση αλλαγής του επιπέδου
ασφάλειας, οι πληροφορίες σχετικά µε το επίπεδο ασφάλειας ενηµερώνονται ως επιτάσσουν οι περιστάσεις.
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Κανόνας 4

Απαιτήσεις για εταιρείες και πλοία

1 Οι εταιρείες συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και του µέρους Α του Κώδικα ISPS, λαµβα-
νοµένης υπόψη της καθοδήγησης που παρέχεται στο µέρος Β του Κώδικα ISPS.

2 Τα πλοία συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και του µέρους Α του Κώδικα ISPS, λαµβα-
νοµένης υπόψη της καθοδήγησης που παρέχεται στο µέρος Β του Κώδικα ISPS, και η συµµόρφωσή τους διαπιστώνεται και
πιστοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο µέρος Α του Κώδικα ISPS.

3 Πριν από την είσοδο σε λιµένα ή κατά την παραµονή σε λιµένα εντός της επικράτειας συµβαλλοµένου κράτους, ένα πλοίο
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις σχετικά µε το επίπεδο ασφάλειας το οποίο έχει ορίσει το συµβαλλόµενο κράτος, εφόσον το
εν λόγω επίπεδο ασφάλειας είναι υψηλότερο από το επίπεδο ασφάλειας που έχει ορίσει η Αρχή για το συγκεκριµένο πλοίο.

4 Τα πλοία ανταποκρίνονται χωρίς υπερβολική καθυστέρηση σε οποιαδήποτε αλλαγή προς υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

5 Σε περίπτωση που ένα πλοίο δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου ή του µέρους Α του Κώδικα ISPS
ή δεν δύναται να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις σχετικά µε το επίπεδο ασφάλειας που ορίζει η Αρχή ή άλλο συµβαλλόµενο
κράτος και εφαρµόζεται στο πλοίο αυτό, τότε ενηµερώνει την αρµόδια αρχή πριν από οποιαδήποτε διασύνδεση πλοίου/λιµένα
ή πριν από την είσοδο σε λιµένα, ανάλογα µε το ποια προηγείται.

Κανόνας 5

Ειδική ευθύνη των εταιρειών

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος διαθέτει πάντοτε επί του πλοίου πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στα αρµόδια εξου-
σιοδοτηµένα από συµβαλλόµενο κράτος όργανα να προσδιορίζουν:

.1 ποιος είναι υπεύθυνος για τον διορισµό των µελών του πληρώµατος ή άλλων ατόµων που απασχολούνται ή έχουν
προσληφθεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του εν λόγω πλοίου,

.2 ποιος είναι υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τους πλόες που εκτελεί το πλοίο, και

.3 στις περιπτώσεις που το πλοίο εκτελεί πλόες σύµφωνα µε τους όρους ναυλοσύµφωνου(-ων), ποια είναι τα συµβαλλόµενα
µέρη στο (στα) ναυλοσύµφωνο(-α).

Κανόνας 6

Σύστηµα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου

1 Όλα τα πλοία είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου, ως εξής:

.1 τα πλοία τα οποία κατασκευάσθηκαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2004,

.2 τα επιβατηγά πλοία, συµπεριλαµβανοµένων και των επιβατηγών ταχυπλόων σκαφών, τα οποία κατασκευάσθηκαν πριν από
την 1η Ιουλίου 2004, το αργότερο κατά την πρώτη επιθεώρηση της ραδιοεγκατάστασης µετά την 1η Ιουλίου 2004,

.3 τα πετρελαιοφόρα δεξαµενόπλοια, τα χηµικά δεξαµενόπλοια, τα υγραεριοφόρα, τα πλοία µεταφοράς χύµα φορτίου και τα
ταχύπλοα σκάφη µεταφοράς φορτίου 500 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω, τα οποία κατασκευάσθηκαν πριν από
την 1η Ιουλίου 2004, το αργότερο κατά την πρώτη επιθεώρηση της ραδιοεγκατάστασης µετά την 1η Ιουλίου 2004, και

.4 άλλα φορτηγά πλοία µεταφοράς φορτίου 500 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω, καθώς και οι κινητές µονάδες
γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2004, το αργότερο κατά την πρώτη επι-
θεώρηση της ραδιοεγκατάστασης µετά την 1η Ιουλίου 2006.

2. Το σύστηµα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου, όταν είναι ενεργοποιηµένο:

.1 ξεκινά και µεταδίδει προειδοποίηση ασφάλειας από το πλοίο στην ακτή προς αρµόδια αρχή την οποία έχει ορίσει η Αρχή,
η οποία στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να περιλαµβάνει την εταιρεία, προσδιορίζοντας το πλοίο, τη θέση του και υποδει-
κνύοντας ότι απειλείται ή διακυβεύεται η ασφάλεια του πλοίου,

.2 δεν στέλνει την προειδοποίηση ασφάλειας του πλοίου σε άλλα πλοία,

.3 δεν ενεργοποιεί κανένα συναγερµό επί του πλοίου, και

.4 συνεχίζει την προειδοποίηση ασφάλειας του πλοίου έως ότου απενεργοποιηθεί ή/και ρυθµιστεί εκ νέου.
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3 Το σύστηµα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου:

.1 µπορεί να ενεργοποιηθεί από τη γέφυρα ναυσιπλοας και από ένα τουλάχιστον άλλο σηµείο, και

.2 πληροί πρότυπα επίδοσης τα οποία δεν είναι κατώτερα από τα πρότυπα που έχει εγκρίνει ο Οργανισµός.

4 Τα σηµεία ενεργοποίησης του συστήµατος προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου καθορίζονται έτσι ώστε να προλαµβάνεται η
ακούσια εκκίνηση της προειδοποίησης ασφάλειας του πλοίου.

5 Η συµµόρφωση µε την απαίτηση για ένα σύστηµα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου µπορεί να επιτυγχάνεται µε τη χρήση
της ραδιοεγκατάστασης µε την οποία είναι εξοπλισµένο το πλοίο για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του
κεφαλαίου IV, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού.

6 Όταν µια Αρχή λάβει ειδοποίηση από σύστηµα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου, ενηµερώνει αµέσως το (τα) κράτος(-η)
κοντά στο (στα) οποίο(-α) πλέει το πλοίο εκείνη τη στιγµή.

7 Όταν ένα συµβαλλόµενο κράτος λάβει ειδοποίηση από σύστηµα προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου το οποίο δεν έχει
δικαίωµα να φέρει τη σηµαία του, ενηµερώνει αµέσως τη αρµόδια Αρχή και, εάν κρίνεται σκόπιµο, το (τα) κράτος(-η) κοντά
στο (στα) οποίο(-α) πλέει το πλοίο εκείνη τη στιγµή.

Κανόνας 7

Απειλές για τα πλοία

1 Τα συµβαλλόµενα κράτη ορίζουν επίπεδα ασφάλειας και διασφαλίζουν την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το επίπεδο ασφά-
λειας στα πλοία που εκτελούν πλόες στα χωρικά τους ύδατα ή τα οποία έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να εισέλθουν
στα χωρικά τους ύδατα.

2 Τα συµβαλλόµενα κράτη παρέχουν ένα σηµείο επαφής µέσω του οποίου τα πλοία αυτά µπορούν να ζητούν συµβουλές ή
βοήθεια και στο οποίο µπορούν να αναφέρουν οποιοδήποτε πρόβληµα ασφάλειας σχετικά µε άλλα πλοία, κινήσεις ή ανα-
κοινώσεις.

3 Σε περίπτωση που γίνεται αντιληπτός κίνδυνος επίθεσης, το ενδιαφερόµενο συµβαλλόµενο κράτος ενηµερώνει τα ενδιαφερό-
µενα πλοία και τις Αρχές τους σχετικά µε:

.1 το υφιστάµενο επίπεδο ασφάλειας,

.2 τα µέτρα ασφάλειας τα οποία πρέπει να θέτουν σε εφαρµογή τα ενδιαφερόµενα πλοία για να προστατευθούν από ενδεχό-
µενη επίθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους A του Κώδικα ISPS, και

.3 τα µέτρα ασφάλειας τα οποία έχει αποφασίσει να θέτει σε εφαρµογή το παράκτιο κράτος, κατά περίπτωση.

Κανόνας 8

Κρίση πλοιάρχου περί ασφάλειας του πλοίου

1 Ο πλοίαρχος δεν περιορίζεται από την εταιρεία, τον ναυλωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη λήψη ή την εκτέλεση
οποιασδήποτε απόφασης που, κατά την επαγγελµατική του κρίση, είναι απαραίτητη για τη συνεχή ασφάλεια του πλοίου. Η
εξουσία αυτή περιλαµβάνει άρνηση της πρόσβασης προσώπων (εκτός εκείνων που είναι αρµόδια εξουσιοδοτηµένα από συµ-
βαλλόµενο κράτος) ή των προσωπικών ειδών τους και άρνηση φόρτωσης φορτίου, συµπεριλαµβανοµένων δοχείων ή άλλων
κλειστών µονάδων µεταφοράς φορτίου.

2 Εάν, κατά την επαγγελµατική κρίση του πλοιάρχου, κατά τις δραστηριότητες του πλοίου προκύψει σύγκρουση µεταξύ
οποιωνδήποτε απαιτήσεων ασφάλειας εφαρµοστέων στο πλοίο, ο πλοίαρχος θέτει σε εφαρµογή τις απαιτήσεις που είναι ανα-
γκαίες για τη διατήρηση της ασφάλειας του πλοίου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο πλοίαρχος µπορεί να θέτει σε εφαρµογή προ-
σωρινά µέτρα ασφάλειας και ενηµερώνει αµέσως την Αρχή και, κατά περίπτωση, το συµβαλλόµενο κράτος του λιµένα στον
οποίο δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να εισέλθει το πλοίο. Αυτά τα προσωρινά µέτρα ασφάλειας σύµφωνα µε τον παρόντα
κανονισµό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ανάλογα µε το ισχύον επίπεδο ασφάλειας. Στις περιπτώσεις αυτές,
η Αρχή διασφαλίζει την επίλυση των συγκρούσεων και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επανάληψης.
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Κανόνας 9

Μέτρα ελέγχου και συµµόρφωσης

1 Έλεγχος πλοίων σε λιµένα

1.1 Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, κάθε πλοίο στο οποίο εφαρµόζεται το παρόν κεφάλαιο όταν βρίσκεται σε
λιµένα άλλου συµβαλλοµένου κράτους υπόκειται σε έλεγχο από αρµόδια εξουσιοδοτηµένα από το κράτος αυτό όργανα,
τα οποία ενδέχεται να είναι τα ίδια µε εκείνα που διενεργούν τις δραστηριότητες του κανόνα I/19. Ο έλεγχος αυτός
περιορίζεται στη διαπίστωση της ύπαρξης επί του πλοίου έγκυρου ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου ή έγκυ-
ρου Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφάλειας Πλοίου εκδοθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του µέρους A του Κώδικα
ISPS (“Πιστοποιητικό”), το οποίο θα γίνεται δεκτό εφόσον είναι έγκυρο, εκτός εάν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που πείθουν
ότι το πλοίο δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου ή του µέρους Α του Κώδικα ISPS.

1.2 Όταν υπάρχουν τέτοιοι βάσιµοι λόγοι ή όταν δεν επιδεικνύεται το έγκυρο πιστοποιητικό όταν ζητείται, τα αρµόδια εξου-
σιοδοτηµένα από το συµβαλλόµενο κράτος όργανα θα επιβάλλουν ένα οποιοδήποτε ή περισσότερα µέτρα ελέγχου σε
σχέση µε το συγκεκριµένο πλοίο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.3. Κάθε επιβαλλόµενο µέτρο αυτού του είδους θα
πρέπει να είναι ανάλογο, λαµβανοµένης υπόψη της καθοδήγησης που παρέχεται στο µέρος B του Κώδικα ISPS.

1.3 Μέτρα ελέγχου αυτού του είδους είναι τα εξής: επιθεώρηση του πλοίου, καθυστέρηση του πλοίου, κράτηση του πλοίου,
περιορισµός των δραστηριοτήτων, περιλαµβανοµένης της κίνησης εντός του λιµένα ή εκδίωξη του πλοίου από τον
λιµένα. Τα εν λόγω µέτρα ελέγχου µπορούν, επιπρόσθετα ή εναλλακτικά, να περιλαµβάνουν και άλλα ελάσσονα διοικη-
τικά ή διορθωτικά µέτρα.

2 Πλοία τα οποία σκοπεύουν να εισέλθουν σε λιµένα άλλου συµβαλλοµένου κράτους

2.1 Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ένα συµβαλλόµενο κράτος µπορεί να απαιτεί από τα πλοία τα οποία σκο-
πεύουν να εισέλθουν στους λιµένες του να παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σε αρµόδια εξουσιοδοτηµένα από το
κράτος αυτό όργανα για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε το παρόν κεφάλαιο πριν από την είσοδο σε λιµένα µε
στόχο την αποφυγή της ανάγκης επιβολής µέτρων ή ανάληψης δράσεων ελέγχου:

.1 βεβαίωση ότι το πλοίο διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό και το όνοµα της αρχής έκδοσης,

.2 το επίπεδο ασφάλειας στο οποίο δραστηριοποιείται το πλοίο,

.3 το επίπεδο ασφάλειας στο οποίο δραστηριοποιούταν το πλοίο σε οποιονδήποτε προηγούµενο λιµένα στον οποίο
πραγµατοποίησε διασύνδεση πλοίου/λιµένα εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην παράγραφο 2.3,

.4 κάθε ειδικό ή πρόσθετο µέτρο ασφάλειας που λήφθηκε από το πλοίο σε οποιονδήποτε προηγούµενο λιµένα στον
οποίο πραγµατοποίησε διασύνδεση πλοίου/λιµένα εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην παράγραφο 2.3,

.5 βεβαίωση ότι οι κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας πλοίου τηρήθηκαν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότη-
τας µεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στην παράγραφο 2.3, ή

.6 άλλες πρακτικές πληροφορίες σε σχέση µε την ασφάλεια (αλλά όχι λεπτοµέρειες σχετικά µε το σχέδιο ασφάλειας του
πλοίου), λαµβανοµένης υπόψη της καθοδήγησης που παρέχεται στο µέρος Β του Κώδικα ISPS.

Εάν ζητηθούν από το συµβαλλόµενο κράτος, το πλοίο ή η εταιρεία πρέπει να επιβεβαιώνουν τις ανωτέρω απαιτούµενες
πληροφορίες κατά τρόπο αποδεκτό από το συµβαλλόµενο κράτος.

2.2 Κάθε πλοίο στο οποίο εφαρµόζεται το παρόν κεφάλαιο, το οποίο σκοπεύει να εισέλθει σε λιµένα άλλου συµβαλλοµένου
κράτους, παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 όταν του ζητηθούν από αρµόδια εξουσιο-
δοτηµένα από το κράτος αυτό όργανα. Ο πλοίαρχος µπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις πληροφορίες αυτές, εν γνώσει
ότι η άρνηση αυτή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα άρνηση της εισόδου στον λιµένα.

2.3 Το πλοίο τηρεί αρχεία των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 για τις τελευταίες 10 στάσεις σε λιµε-
νικές εγκαταστάσεις.
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2.4 Εάν, µετά τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1, τα αρµόδια εξουσιοδοτηµένα από το συµ-
βαλλόµενο κράτος του λιµένα στον οποίο σκοπεύει να εισέλθει το πλοίο όργανα, έχουν βάσιµους λόγους να πιστεύουν
ότι το πλοίο δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου ή του µέρους Α του Κώδικα ISPS, τα
όργανα αυτά επιχειρούν να δηµιουργήσουν δίαυλο επικοινωνίας µε την Αρχή και µεταξύ του πλοίου και της Αρχής,
προκειµένου να αποκατασταθεί η µη συµµόρφωση. Εάν η επικοινωνία αυτή δεν καταλήξει σε αποκατάσταση ή υπάρχουν
βάσιµοι λόγοι που πείθουν ότι για κάποιον άλλο λόγο το πλοίο δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος
κεφαλαίου ή του µέρους Α του Κώδικα ISPS, τα όργανα δύνανται να προβούν σε ενέργειες σχετικά µε το πλοίο, όπως
ορίζεται στην παράγραφο 2.5. Κάθε τέτοια ενέργεια πρέπει να είναι αναλογική, λαµβανοµένης υπόψη της καθοδήγησης
που παρέχεται στο µέρος Β του Κώδικα ISPS.

2.5 Οι ενέργειες αυτές είναι οι εξής:

.1 απαίτηση για αποκατάσταση της µη συµµόρφωσης,

.2 απαίτηση να προχωρήσει το πλοίο σε συγκεκριµένη θέση των χωρικών ή των εσωτερικών υδάτων του συµβαλλοµένου
κράτους,

.3 επιθεώρηση του πλοίου, εάν το πλοίο βρίσκεται στα χωρικά ύδατα του συµβαλλοµένου κράτους του λιµένα στον
οποίο σκοπεύει να εισέλθει το πλοίο, ή

.4 άρνηση εισόδου στον λιµένα.

Πριν να προβεί στις ενέργειες αυτές, το συµβαλλόµενο κράτος ενηµερώνει το πλοίο σχετικά µε τις προθέσεις του. Μετά την
ενηµέρωση αυτή, ο πλοίαρχος µπορεί να αποσύρει την πρόθεση εισόδου στον λιµένα αυτόν. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν
ισχύει ο παρών κανονισµός.

3. Πρόσθετες διατάξεις

3.1 Σε περίπτωση:

.1 επιβολής οποιουδήποτε µέτρου ελέγχου, εκτός ελάσσονος διοικητικού ή διορθωτικού µέτρου, το οποίο αναφέρεται
στην παράγραφο 1.3, ή

.2 οποιασδήποτε από τις ενέργειες της παραγράφου 2.5, αρµόδια εξουσιοδοτηµένο από το συµβαλλόµενο κράτος
όργανο ενηµερώνει αµέσως εγγράφως την Αρχή προσδιορίζοντας τα µέτρα ελέγχου που έχουν επιβληθεί ή τις ενέρ-
γειες στις οποίες έχει προβεί και τους λόγους για τους οποίους κατέστησαν αναγκαία. Το συµβαλλόµενο κράτος το
οποίο επιβάλλει τα µέτρα ελέγχου ή προβαίνει στις ενέργειες ενηµερώνει επίσης τον αναγνωρισµένο οργανισµό
ασφάλειας ο οποίος εξέδωσε το πιστοποιητικό που σχετίζεται µε το ενδιαφερόµενο πλοίο και τον Οργανισµό σε
περίπτωση επιβολής οποιουδήποτε µέτρου ελέγχου ή ενέργειας αυτού του είδους.

3.2 Σε περίπτωση άρνησης της εισόδου σε λιµένα ή εκδίωξης του πλοίου από λιµένα, οι αρχές του κράτους λιµένα κοινο-
ποιούν τα πραγµατικά γεγονότα στις αρχές του κράτους των επόµενων λιµένων στάσης, όταν είναι γνωστοί, ή σε
οποιαδήποτε ενδιαφερόµενα παράκτια κράτη, λαµβανοµένων υπόψη των κατευθύνσεων που θα καταρτίσει ο Οργανι-
σµός. ∆ιασφαλίζεται η εχεµύθεια και η ασφάλεια της κοινοποίησης αυτής.

3.3. Άρνηση της εισόδου σε λιµένα, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.4 και 2.5, ή εκδίωξη από λιµένα, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1.1 έως 1.3, επιβάλλεται µόνο στις περιπτώσεις που τα αρµόδια εξουσιοδοτηµένα από το συµβαλλόµενο
κράτος όργανα έχουν βάσιµους λόγους να πιστεύουν ότι το πλοίο αποτελεί άµεση απειλή για την ασφάλεια προσώπων,
πλοίων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και δεν υπάρχουν άλλα ενδεδειγµένα µέσα για την άρση της απειλής αυτής.

3.4 Τα µέτρα ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1.3 και οι ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.5,
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, επιβάλλονται µόνον έως ότου αποκατασταθεί, κατά τρόπο ικανοποιητικό για το
συµβαλλόµενο κράτος, η µη συµµόρφωση η οποία καθιστά αναγκαία τα µέτρα ελέγχου ή τις ενέργειες, λαµβανοµένων
υπόψη των δράσεων που ενδεχοµένως προτείνονται από την Αρχή.

3.5 Όταν τα συµβαλλόµενα κράτη διενεργούν έλεγχο σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή αναλαµβάνουν δράση σύµφωνα µε
την παράγραφο 2:

.1 καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή αδικαιολόγητης κράτησης ή καθυστέρησης του πλοίου. Ως
εκ τούτου, εάν ένα πλοίο τελέσει υπό κράτηση ή καθυστερήσει αδικαιολόγητα, δικαιούται αποζηµίωση για οποιαδή-
ποτε απώλεια ή ζηµία επέλθει, και

.2 δεν εµποδίζεται η αναγκαία πρόσβαση στο πλοίο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για ανθρωπιστικούς λόγους και
για λόγους ασφάλειας.
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Κανόνας 10

Απαιτήσεις για τις λιµενικές εγκαταστάσεις

1 Οι λιµενικές εγκαταστάσεις συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και του µέρους Α του
Κώδικα ISPS, λαµβανοµένης υπόψη της καθοδήγησης που παρέχεται στο µέρος Β του Κώδικα ISPS.

2 Τα συµβαλλόµενα κράτη, στην επικράτεια των οποίων υπάρχουν λιµενικές εγκαταστάσεις στις οποίες εφαρµόζεται ο παρών
κανονισµός, διασφαλίζουν ότι:

.1 διενεργούνται, αναθεωρούνται και εγκρίνονται εκτιµήσεις της ασφάλειας των λιµενικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις
διατάξεις του µέρους Α του Κώδικα ISPS, και

.2 εκπονούνται, αναθεωρούνται, εγκρίνονται και τίθενται σε εφαρµογή σχέδια ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων σύµφωνα
µε τις διατάξεις του µέρους Α του Κώδικα ISPS.

3. Τα συµβαλλόµενα κράτη καθορίζουν και κοινοποιούν τα µέτρα που πρέπει να περιλαµβάνει ένα σχέδιο ασφάλειας λιµενικής
εγκατάστασης για τα διάφορα επίπεδα ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης αναγκαίας υποβολής ∆ήλωσης
Ασφάλειας.

Κανόνας 11

Εναλλακτικές συµφωνίες ασφάλειας

1 Τα συµβαλλόµενα κράτη δύνανται, κατά την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου και του µέρους Α του Κώδικα ISPS, να
συνάπτουν εγγράφως διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε άλλα συµβαλλόµενα κράτη, σχετικά µε εναλλακτικές ρυθµίσεις
ασφάλειας οι οποίες καλύπτουν βραχείς διεθνείς πλόες σε καθορισµένες διαδροµές µεταξύ λιµενικών εγκαταστάσεων που
βρίσκονται στην επικράτειά τους.

2 Καµία συµφωνία αυτού του είδους δεν θέτει σε κίνδυνο το επίπεδο ασφάλειας άλλων πλοίων ή λιµενικών εγκαταστάσεων που
δεν καλύπτονται από τη συµφωνία.

3 Κανένα πλοίο που καλύπτεται από συµφωνία αυτού του είδους δεν συµµετέχει σε δραστηριότητες µεταφόρτωσης από πλοίο
σε πλοίο µε πλοίο που δεν καλύπτεται από τη συµφωνία.

4 Οι συµφωνίες αυτές αναθεωρούνται περιοδικά, λαµβανοµένων υπόψη της αποκτηθείσης εµπειρίας και οποιωνδήποτε αλλαγών
στις ιδιαίτερες συνθήκες ή των εκτιµούµενων απειλών για την ασφάλεια των πλοίων, των λιµενικών εγκαταστάσεων ή των δια-
δροµών που καλύπτονται από τη συµφωνία.

Κανόνας 12

Ισοδύναµες ρυθµίσεις ασφάλειας

1 Μια Αρχή δύναται να επιτρέπει σε συγκεκριµένο πλοίο ή οµάδα πλοίων που έχει (έχουν) το δικαίωµα να φέρουν τη σηµαία
της να εφαρµόζει(-ουν) άλλα µέτρα ασφάλειας, ισοδύναµα µε εκείνα που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή στο µέρος Α του
Κώδικα ISPS, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω µέτρα ασφάλειας είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσµατικά µε τα µέτρα
που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή στο µέρος Α του Κώδικα ISPS. Η Αρχή η οποία επιτρέπει αυτά τα µέτρα ασφάλειας κοι-
νοποιεί στον Οργανισµό τις σχετικές λεπτοµέρειες.

2 Κατά την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου και του µέρους Α του Κώδικα ISPS, ένα συµβαλλόµενο κράτος δύναται να
επιτρέπει σε συγκεκριµένη λιµενική εγκατάσταση ή οµάδα λιµενικών εγκαταστάσεων εντός της επικράτειάς του, εκτός εκείνων
που καλύπτονται από συµφωνία, η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε τον κανόνα 11, να εφαρµόζει(-ουν) άλλα µέτρα ασφά-
λειας ισοδύναµα µε εκείνα που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή στο µέρος Α του Κώδικα ISPS, υπό την προϋπόθεση ότι τα
εν λόγω µέτρα ασφάλειας είναι τουλάχιστον το ίδιο αποτελεσµατικά µε τα µέτρα που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή στο
µέρος Α του Κώδικα ISPS. Το συµβαλλόµενο κράτος, το οποίο επιτρέπει αυτά τα µέτρα ασφάλειας, κοινοποιεί στον Οργανι-
σµό τις σχετικές λεπτοµέρειες.

29.4.2004L 129/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEL



Κανόνας 13

Γνωστοποίηση των πληροφοριών

1 Τα συµβαλλόµενα κράτη, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2004, γνωστοποιούν στον Οργανισµό και καθιστούν διαθέσιµα
για την πληροφόρηση εταιρειών και πλοίων, τα εξής:

.1 τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας της (των) εθνικής(-ών) αρχής(-ών) που είναι αρµόδια(-ες) για την ασφάλεια των
πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων,

.2 τις θέσεις εντός της επικράτειάς τους οι οποίες καλύπτονται από εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων,

.3 τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας εκείνων που έχουν διορισθεί για να βρίσκονται σε διαρκή διαθεσιµότητα προ-
κειµένου να λαµβάνουν και να ενεργούν σύµφωνα µε τις προειδοποιήσεις ασφάλειας από πλοίο στην ακτή που αναφέρο-
νται στον κανόνα 6.2.1,

.4 τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας εκείνων που έχουν διορισθεί για να βρίσκονται σε διαρκή διαθεσιµότητα προ-
κειµένου να λαµβάνουν και να ενεργούν σύµφωνα µε οποιαδήποτε ανακοίνωση από συµβαλλόµενο κράτος το οποίο εφαρ-
µόζει τα µέτρα ελέγχου και συµµόρφωσης που αναφέρονται στον κανόνα 9.3.1, και

.5 τα ονόµατα και τα στοιχεία επικοινωνίας εκείνων που έχουν διορισθεί για να βρίσκονται σε διαρκή διαθεσιµότητα προ-
κειµένου να παρέχουν συµβουλές ή βοήθεια σε πλοία και στους οποίους τα πλοία µπορούν να αναφέρουν οποιαδήποτε
προβλήµατα ασφάλειας αναφέρονται στον κανόνα 7.2 και, εν συνεχεία, ενηµερώνουν τις πληροφορίες αυτές κάθε φορά
που υπάρχουν σχετικές αλλαγές. Ο Οργανισµός δηµοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά σε άλλα συµβαλλόµενα κράτη προς ενηµέ-
ρωση των αρµοδίων οργάνων τους.

2 Τα συµβαλλόµενα κράτη, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2004, γνωστοποιούν στον Οργανισµό τα ονόµατα και τα στοιχεία
επικοινωνίας οποιουδήποτε αναγνωρισµένου οργανισµού ασφάλειας ο οποίος είναι εξουσιοδοτηµένος να ενεργεί για λογαρια-
σµό τους, µαζί µε λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ειδικές ευθύνες και τις συνθήκες της αρµοδιότητας µε την οποία έχουν επιφορ-
τιστεί οι οργανισµοί αυτοί. Οι πληροφορίες αυτές ενηµερώνονται κάθε φορά που υπάρχουν σχετικές αλλαγές. Ο Οργανισµός
δηµοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά σε άλλα συµβαλλόµενα κράτη προς ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων τους.

3 Τα συµβαλλόµενα κράτη, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2004, γνωστοποιούν στον Οργανισµό κατάλογο στον οποίο
αναφέρονται τα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων για τις λιµενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός
της επικράτειάς τους µαζί µε τη θέση ή τις θέσεις που καλύπτονται από κάθε εγκεκριµένο σχέδιο ασφάλειας λιµενικής εγκατά-
στασης και την αντίστοιχη ηµεροµηνία έγκρισης και, εν συνεχεία, γνωστοποιούν, κάθε φορά που λαµβάνει χώρα µία από τις
κατωτέρω αλλαγές, τα εξής:

.1 ότι πρόκειται να γίνουν αλλαγές ή ότι έχουν γίνει αλλαγές στη θέση ή στις θέσεις που καλύπτονται από εγκεκριµένο
σχέδιο ασφάλειας λιµενικής εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές, στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται, προσδιορίζο-
νται οι αλλαγές στη θέση ή στις θέσεις που καλύπτονται από το σχέδιο και η ηµεροµηνία πραγµατοποίησης ή εφαρµογής
των αλλαγών,

.2 ότι πρόκειται να ανακληθεί ή έχει ανακληθεί εγκεκριµένο σχέδιο ασφάλειας λιµενικής εγκατάστασης το οποίο περιλαµβανό-
ταν στον κατάλογο που υποβλήθηκε στον Οργανισµό. Στις περιπτώσεις αυτές, στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται θα
προσδιορίζεται η ηµεροµηνία ανάκλησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η γνωστοποίηση προς τον Οργανισµό πραγµατοποιείται
το συντοµότερο δυνατόν, και

.3 ότι πρόκειται να γίνουν προσθήκες στον κατάλογο των εγκεκριµένων σχεδίων ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές, στις πληροφορίες που γνωστοποιούνται, προσδιορίζονται η θέση ή οι θέσεις που καλύπτονται από το
σχέδιο και η ηµεροµηνία έγκρισης.

4 Τα συµβαλλόµενα κράτη, ανά πενταετία µετά την 1η Ιουλίου 2004, γνωστοποιούν στον Οργανισµό, αναθεωρηµένο και ενηµε-
ρωµένο κατάλογο στον οποίο αναφέρονται τα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων για τις λιµενικές εγκα-
ταστάσεις που βρίσκονται εντός της επικράτειάς τους µαζί µε τη θέση ή τις θέσεις που καλύπτονται από κάθε εγκεκριµένο
σχέδιο ασφάλειας λιµενικής εγκατάστασης και την αντίστοιχη ηµεροµηνία έγκρισης (καθώς και την ηµεροµηνία έγκρισης
τυχόν τροποποιήσεων), ο οποίος αντικαθιστά όλες τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον Οργανισµό, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3, κατά τη διάρκεια των πέντε προηγουµένων ετών.
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5 Τα συµβαλλόµενα κράτη γνωστοποιούν στον Οργανισµό ότι έχει συναφθεί συµφωνία σύµφωνα µε τον κανόνα 11. Οι πληρο-
φορίες που γνωστοποιούνται, περιλαµβάνουν:

.1 τα ονόµατα των συµβαλλοµένων κρατών τα οποία συνήψαν τη συµφωνία,

.2 τις λιµενικές εγκαταστάσεις και τις καθορισµένες διαδροµές που καλύπτονται από τη συµφωνία,

.3 την περιοδικότητα αναθεώρησης της συµφωνίας,

.4 την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της συµφωνίας, και

.5 πληροφορίες σχετικά µε τις διαβουλεύσεις οι οποίες έλαβαν χώρα µε άλλα συµβαλλόµενα κράτη και,

εν συνεχεία, γνωστοποιούν στον Οργανισµό, το συντοµότερο δυνατόν, πληροφορίες κατά την τροποποίηση ή καταγγελία της
συµφωνίας.

6 Κάθε συµβαλλόµενο κράτος το οποίο επιτρέπει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανόνα 12, οποιεσδήποτε ισοδύναµες ρυθµί-
σεις ασφάλειας σε σχέση µε πλοίο το οποίο έχει δικαίωµα να φέρει τη σηµαία του ή σε σχέση µε λιµενική εγκατάσταση η
οποία βρίσκεται εντός της επικράτειάς του, γνωστοποιεί στον Οργανισµό τις σχετικές λεπτοµέρειες.

7 Ο Οργανισµός παρέχει τις πληροφορίες που του γνωστοποιούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 στα άλλα συµβαλλόµενα
κράτη κατόπιν αιτήσεως.»
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