
Ε.Ε. Παρ. I(III) 2656 Ν. 21(III)/2004 
Αρ. 3850, 30.4.2004 

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης και Αποζημίωσης για Ζημιά σε 
σχέση με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996 (Κυρω
τικός) και περί Συναφών θεμάτων Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επί
σημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 21(111) του 2004 

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης 
και Αποζημίωσης για Ζημιά σε σχέση με την Θαλάσσια 

Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996 
(Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
Απόφαση 2002/971 του Συμβουλίου της 18

ης Νοεμβρίου 2002 με την οποία 
επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το 
συμφέρον της Κοινότητας, στη Διεθνή Σύμβαση του 1996 για την Αστική Ευθύνη και 
Αποζημιώσεις για Ζημία σε σχέση με την Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και 
Επιβλαβών Ουσιών, 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς 
Συμβάσεως περί Αστικής^Ευθύνης και Αποζημίωσης για Ζημιά σε 
σχέση με την Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών 
Ουσιών του 1996 (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων 
Νόμος του 2004. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, "εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική-έννοια-

«Απόφαση 2002/971/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας με τίτλο Απόφαση 2002/971 του Συμβουλίου της 18

ης 

Νοεμβρίου 2002 με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να 
επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της 
Κοινότητας, στη Διεθνή Σύμβαση του 1996 για την Αστική Ευθύνη 
και Αποζημιώσεις για Ζημία σε σχέση με την Θαλάσσια 
Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών, όπως η 
Απόφαση αυτή τροποποιείται

-

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία-
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«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής 

Ναυτιλίας· 

«επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες» σημαίνει επικίνδυνες και 
επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με τον ορισμό που αποδίδει στον 
όρο αυτό το Άρθρο 1 της Σύμβασης" 

«Κοινοτικοί Κανόνες» σημαίνει τους κανόνες που περιέχονται 
στον Κανονισμό 44/2001 /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2000, αναφορικά με τη 
διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως ο 
Κανονισμός αυτός τροποποιείται

-

«κράτος μέλος» σημαίνει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εκτός της Δανίας' 

«πλοιοκτήτης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την 
κυριότητα του πλοίου και είναι ο εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης στο 
Νηολόγιο του Κράτους της σημαίας των πλοίων 

«Σύμβαση» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη 
και Αποζημιώσεις για Ζημία σε σχέση με την Θαλάσσια 
Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών η οποία 
υπογράφτηκε στο Λονδίνο στις 3 Μαΐου του 1996' 

«Ταμείο» σημαίνει το Διεθνές Ταμείο Επικίνδυνων και Επιβλαβών 
Ουσιών που ιδρύεται σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Σύμβασης' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και 

οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

από τον Υπουργό πρόσωπο. 
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Κύρωση της 
Σύμβασης. 

Πίνακας, 
Μέρος Ι 
Μέρος II. 

3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Σύμβαση, το πρωτότυπο 
κείμενο της οποίας εκτίθεται στην αγγλική γλώσσα στο Μέρος Ι 
του Πίνακα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στο Μέρος 
II του Πίνακα. 

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου του 
Μέρους Ι και εκείνου του Μέρους II, θα υπερισχύει το κείμενο που 
εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα. 

Αρμόδια Αρχή. 4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της 

Σύμβασης, του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού 
εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ο Υπουργός. 

Πεδίο εφαρμογής. 5.-(1) Οι διατάξεις της Συμβάσεως, του παρόντος Νόμου και των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών εφαρμόζονται: 

(α) Στα κυπριακά πλοία οπουδήποτε και αν βρίσκονται
-

64(Ι) του 2004. 

(β) στα αλλοδαπά πλοία που καταπλέουν σε κυπριακά λιμάνια 
ή άλλως πως, βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων της 
Δημοκρατίας ή στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη όπως 
κηρύχθηκε με τον περί της Αποκλειστικής Οικονομικής 
Ζώνης Νόμο του 2004, ανεξάρτητα αν οι χώρες, την σημαία 
των οποίων φέρουν, είναι μέρη στη Σύμβαση. 

45 του 
32 του 
82 του 
62 του 

102 του 
42 του 
25 του 
14 του 

1963 
1965 
1968 
1973 
1973 
1979 
1980 
1982 

(2) Ο όρος «κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο το οποίο είναι 
εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο κυπριακών πλοίων και φέρει τη 
σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων των περί 
Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση 
Πλοίων) Νόμων του 1963 έως το 2003. 
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57 του 1986 
64 του 1987 

28(Ι)του1995 ; 
37 (Ι) του 1996 . 
38(1) του 2003. 

Διατάξεις 6.-(1) Οποτεδήποτε μετά την έκδοση ή επικύρωση του 
αναφορικά με τα 
πιστοποιητικά. προβλεπόμενου στο Άρθρο 12 της Σύμβασης πιστοποιητικού, η 

Αρμόδια Αρχή μπορεί να ακυρώσει πιστοποιητικό που εκδόθηκε 
ή επικυρώθηκε από αυτήν νοουμένου ότι διαπιστωθεί κατόπιν 
νόμιμης διαδικασίας ότι-

(α) εξασφαλίστηκε κατόπιν δόλου, ψευδούς· δήλωσης ή 
απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος· ή 

(β) το ασφαλιστήριο έγγραφο είναι ή κατέστη άκυρο κατά τη 
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού

- ή 

(γ) προέκυψαν κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού 
οποιαδήποτε ζητήματα ή περιστάσεις, αναφορικά με τον 
ασφαλιστή ή τους ασφαλιστές που επηρεάζουν ή δυνατό να 
επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης 
ασφάλισης. 

(2) Πρόσωπο το οποίο παρουσιάζει, προς έκδοση ή 
επικύρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 12-της Σύμβασης 
πιστοποιητικού, στοιχεία τα οποία εξασφαλίστηκαν κατόπιν 
δόλου, ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης ουσιώδους γεγονότος 
διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 
σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε 
χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

(3) Ανεξάρτητα από. την ημερομηνία εκπνοής του 
πιστοποιητικού που αναγρά.φεται σε αυτό, η ισχύς του 
πιστοποιητικού, παύει αυτοδίκαια από τη στιγμή που το πρόσωπο 

. V 
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στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό παύσει να είναι 
ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου πλοίου. 

(4) Κάθε πρόσωπο, στην κατοχή ή τόν έλεγχο του οποίου 
βρίσκεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό που ακυρώθηκε ή έπαυσε 
να ισχύει σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (3), οφείλει, μόλις 
πληροφορηθεί το γεγονός αυτό, όπως το επιστρέψει στην 
Αρμόδια Αρχή. 

(5) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει το εδάφιο (3) του παρόντος 
άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε 
χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές. 

(6) Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα καταβάλλεται αττό 
τον ενδιαφερόμενο τέλος καθοριζόμενο εκάστοτε με διάταγμα του 
Υπουργού. 

Υποχρέωση 
καταβολής 
συνεισφοράς. 

7.-(1) Κάθε πρόσωπο που έχει υποχρέωση ετήσιας συνεισφοράς 
στο γενικό λογαριασμό και/ή σε χωριστούς λογαριασμούς με 
βάση το Άρθρο 18 και 19 της Σύμβασης αντίστοιχα και/ή 
υποχρέωση αρχικής συνεισφοράς με βάση το Άρθρο 20 της 
Σύμβασης, οφείλει όπως καταβάλλει στο Ταμείο εμπρόθεσμα την 
αναλογούσα σ' αυτό συνεισφορά σύμφωνα με τη Σύμβαση ή το 
Ταμείο. 

(2) Για την εξακρίβωση των προσώπων που έχουν υποχρέωση 
συνεισφοράς, καθώς και του ύψους αυτής, κάθε πρόσωπο που 
παραλαμβάνει εντός της Δημοκρατίας επικίνδυνες και επιβλαβείς 
ουσίες, οφείλει όπως υποβάλλει στοιχεία στο Διευθυντή 
αναφορικά με τις -παραλαμβανόμενες επικίνδυνες και επιβλαβείς 
ουσίες,"κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, τα οποία 
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δύναται να οριστούν με γνωστοποίηση του Διευθυντή που 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(3) Πρόσωπο το οποίο παραλαμβάνει εντός της Δημοκρατίας 
επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, δηλώνει δυνάμει του εδαφίου 
(2) του παρόντος άρθρου, αναληθή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία 
εξασφαλίστηκαν κατόπιν δόλου, ψευδούς δήλωσης ή απόκρυψης 
ουσιώδους γεγονότος ή παραλείπει να δηλώσει τα στοιχεία αυτά, 
είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του 
υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα δύο χρόνια ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε 
χιλιάδες ή και.τις δύο αυτές ποινές. *""" 

Απαγόρευση 
κατάπλου, 
απόπλου ή 
εκτέλεσης 
πλόων χωρίς 
πιστοποιητικό. 

8.-(1) Απαγορεύεται ο κατάπλους σε ή ο απόπλους από λιμένες, 
εγκαταστάσεις ή χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας-

(α) πλοίου, κυπριακού ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους, το 
οποίο έχει υποχρέωση δυνάμει της Σύμβασης να είναι 
εφοδιασμένο με πιστοποιητικό, νοουμένου ότι το 
πιστοποιητικό αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν βρίσκεται σε ισχύ 
αναφορικά με το πλοίο αυτό

-

(β) πλοίου μη συμβαλλόμενου κράτους, εκτός αν αυτό είναι 
εφοδιασμένο με ασφαλιστική κάλυψη έναντι ζημιάς από 
επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες. 

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κυπριακό πλοίο, το οποίο 
έχει υποχρέωση δυνάμει της Σύμβασης όπως είναι εφοδιασμένο 
με πιστοποιητικό, να εκτελέσει πλουν οπουδήποτε στην 
υδρόγειο, νοουμένου ότι δεν έχει εκδοθεί ή δεν βρίσκεται σε ισχύ 
σε σχέση με το πλοίο αυτό ανάλογο πιστοποιητικό. 

Διοικητικό 
πρόστιμο. 

9.-(1) Πρόσωπο το οποίο αδικαιολόγητα αρνείται ή καθυστερεί ή . 
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παραλείπει να καταβάλει στο Ταμείο, μέχρι την καθορισμένη από 
τη Σύμβαση ή το Ταμείο τελευταία ημερομηνία πληρωμής, την 

;.- -αναλογούσα σ' αυτό συνεισφορά, διαπράττει αδίκημα 
τιμωρούμενο με διοικητικό πρόστιμο ύψους διπλασίου της 
οφειλής του. 

(2) Παράβαση των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
των διατάξεων της Σύμβασης και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων 
Κανονισμών τιμωρείται,, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει 
περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης δυνάμει του 
παρόντος ή άλλου νόμου, με διοίκητικό πρόστιμο από χίλιες λίρες 
μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες ανάλογα με τη βαρύτητα της 
παράβασης. 

(3) Το διοικητικό πρόστιμο -επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής που βεβαιώνει την 
παράβαση. 

(4) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση 
επιβαλλόμενου δυνάμει του εδαφίου (3) προστίμου θα 

__ -καθορίζονται" ενδεικτικά σε οδηγίες του Υπουργού, χωρίς τούτο 
να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη · διακριτική 
ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη 
παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση 
πραγματικά περιστατικά. 

(5) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στον πλοιοκτήτη την περί 
επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση της και δεν επιτρέπει 
άρση της κατά το άρθρο 8 απαγόρευσης απόπλου, κατάπλου ή 
εκτέλεσης πλόων μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο 
ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο 
ποσό, και με όρους που ικανοποιούν την Αρμόδια Αρχή. 
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10.-(1) Ο πλοιοκτήτης έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής 
ενώπιον τού Υπουργού κατά απόφασης απαγόρευσης απόπλου, 
κατάπλου, εκτέλεσης πλόων ή επιβολής διοικητικού προστίμου, 
μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης, προκειμένου περί παράβασης που βεβαιώνεται σε 
λιμάνι της Δημοκρατίας ή εξήντα ημερών, προκειμένου περί 
παράβασης πού βεβαιώνεται σε λιμάνι της αλλοδαπής. 

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο προσφυγή δεν αναστέλλει 
την εκτέλεσϊντης απόφασης. 

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους 
ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ" αυτούς να εκθέσουν τις 
απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την έκβαση της, 
σύμφωνα με το εδάφιο (4), το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα 
ημερών. 

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες 
αποφάσεις: 

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση· 
(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, 
(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση* 
(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση 

της προσβληθείσας. 

(5) Οι επιθεωρητές πλοίων ενημερώνουν δεόντως τον 
πλοίαρχο του πλοίου για το κατά το εδάφιο (1) δικαίωμα 
προσφυγής. 

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση 
καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, αν περάσει 
άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου 

Ιεραρχική 
Προσφυγή. 
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Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, είτε 
από την κοινοποίηση της . απόφασης. για την επιβολή του 
διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί 
της προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού. 

Λήψη δικαστικών 
μέτρων προς 
είσπραξη του 
διοικητικού 
προστίμου. 

11. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά το άρθρο 9 
επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει 
δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό 
χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία. 

Διοικητικό 
πρόστιμο, 
επιβάρυνση επί 
του πλοίου. 

12. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, 
το δυνάμει του άρθρου 9 επιβαλλόμενο πρόστιμο συνιστά 
επιβάρυνση επί του πλοίου σε σχέση με το οποίο διαπιστώθηκε η 
παράβαση, η οποία ικανοποιείται πρώτη κατά σειρά 
προτεραιότητας έναντι των άλλων δανειστών, έπεται όμως της 
τελευταίας υποθήκης.. 

Αρμόδιο 
Δικαστήριο. 

13. Αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 
38 της Σύμβασης, για την εκδίκαση αγωγών στη Δημοκρατία 
εναντίον του πλοιοκτήτη και, σύμφωνα με το Άρθρο 39 της 
Σύμβασης, για την εκδίκαση στη Δημοκρατία αγωγών εναντίον 
του Ταμείου ή από το Ταμείο, είναι το Ανώτατο Δικαστήριο. 

Αποφάσεις 
αλλοδαπών 
δικαστηρίων. 

14.-(1) Αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων που έχουν 
δικαιοδοσία σύμφωνα με το Άρθρο 38 της Σύμβασης με την 
οποία επιδικάζονται αποζημιώσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση για 
ζημιά από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, αναγνωρίζονται και 
είναι εκτελεστές στην Κυπριακή Δημοκρατία, εκτός όπου: 

(α) Η απόφαση επιτεύχθηκε με απάτη" 

(β) ο εναγόμενος δεν έλαβε γνώση της υπόθεσης και δεν του 
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παρασχέθηκε εύλογη ευκαιρία να παρουσιάσει την 
υπόθεση του. 

(2) Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με τη 
διανομή που αναφέρεται στο Άρθρο 14(6) της Σύμβασης, 
αποφάσεις που εκδίδονται εναντίον του Ταμείου από αλλοδαπό 
δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με το Άρθρο 39 της 
Σύμβασης, παραγράφους 1 και 3, αναγνωρίζεται και είναι 
εκτελεστή στη Δημοκρατία μόλις καταστεί εκτελεστή και 
τελεσίδικη στο κράτος όπου εκδόθηκε. 

(3) Όταν εκδίδονται από Δικαστήριο κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο εφαρμόζεται η Απόφαση 
2002/971/ΕΚ, εκτός της Δημοκρατίας και της Δανίας, οι 
αποφάσεις που αφορούν ζητήματα τα οποία καλύπτει η 
Σύμβαση, αναγνωρίζονται και εκτελούνται στη Δημοκρατία 
σύμφωνα με τους σχετικούς εν προκειμένω εσωτερικούς 
Κοινοτικούς Κανόνες. 

Έκδοση Κανονισμών. 15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς 
με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης 
και του παρόντος Νόμου. 

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του 
εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορούν να προνοούν για τα 
ακόλουθα: 

(α) Τη διαδικασία ίδρυσης, διαχείρισης και κατανομής του 
κεφαλαίου περιορισμού της αστικής ευθύνης του 
πλοιοκτήτη για ζημιές ρυπάνσεως από επικίνδυνες και 
επιβλαβείς ουσίες· 

(β) . τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
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έκδοση του προβλεπόμενου από το Άρθρο 12 της 

Σύμβασης πιστοποιητικού
-

(γ) τις προϋποθέσεις για τον κατάπλουν και απόπλουν πλοίων, 
μη συμβαλλομένων στη Σύμβαση κρατών, στους λιμένες, 
εγκαταστάσεις ή χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας· 

(δ) τη διαδικασία καταβολής συνεισφορών στο Ταμείο
-

(ε) τις ειδικότερες υποχρεώσεις κάθε προσώπου που έχει 
υποχρέωση συνεισφοράς προς το Ταμείο, ώς και των 
συνεργαζομένων προσώπων 

(στ) τη διαδικασία ενημέρωσης της Αρμόδιας Αρχής για την 
παράλειψη καταβολής της συνεισφοράς από τα πρόσωπα 
που έχουν υποχρέωση· 

(ζ) τον καθορισμό των οργάνων και γενικά της διοικητικής και· 
δικαστικής διαδικασίας εκδικάσεως υποθέσεων, στις οποίες 
το Ταμείο είναι ή παρεμβαίνει ως διάδικος. 

Έναρξη της ισχύος 16. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ μετά από διάταγμα του 
του παρόντος Νόμου. 

Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

(Αρθρο 3) 

ΜΕΡΟΣ Ι 

INTERNATIONAL CONVENTION ON LIABILITY AND COMPENSATION FOR DAMAGE IN CONNECTION 
WITH THE CARRIAGE OF HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES BY SEA. 1996 (HNS CONVENTION). 

THE STATES PARTIES TO THE PRESENT CONVENTION. 

CONSCIOUS of the dangers posed by the worldwide carriage by sea of hazardous and noxious substances. 

CONVINCED of the nedd to ensure that'adequate, prompt and effective compensation is available to persons who suffer 
damage caused by incidents in connection with the carriage by sea of such substances. . 

DESIRING to adopt uniform intematio'nal rules and procedures for determining questions of liability and compensation 
in respect of such damage. 

CONSIDERING that the economic consequences of damage caused by the carriage by sea of hazardous and noxious 
substances should be shared by the shipping industry and the cargo interests involved. 

HAVE AGREED as follows: 

CHAPTER I 

GENERAL PROVISIONS 

Definitions 

Article 1 

For the purposes of this Convention: . 

1. 'Ship' means any seagoing vessel and seaborne craft, of any type whatsoever. 

1. 'Person' means any individual or partnership or any public or private hody, whether corporate or not. including a 
State or any of its constituent subdivisions. 

i. 'Owner' means the person or persons registered as the owner of the ship or. in ihe absence of registration, ihe 
person or persons owning the ship. However, in the case of a ship owned by a State and operated by a company 

• which in that State is registered as the ship's operator, 'owner' shall mean such company. 

4. 'Receiver' means cither 

(a) the person whu physically receives contributing cargo discharged is the ports and terminals of a State Pany: 
. provided that if at the time of receipt the person who physically receives ihe carjjo acis as an 3gem for anothei 

who is subicci to ihe jurisdiction of any Stale Pany. then the principal shall beditmcd to be ihe receiver, il ihe 
agent discloses ι he principal to the HNS Fund: or 

ih) ihe person in ihe State Pany who in accordance with the national law of that Suic Pany is deemed in he <hi 
receiver of «.niiirihuiin·· cargo discharged <n ilic ports and lenninab of a. Stair Pany. provided lhai ihr uial 
ainirihut:n«; unjo received according ιυ smh national law a substantially ihe same as thai .which would h»vc 
been received under la). " 

ϊ. 'Ha?jriliiu> and'niixinii» suhsiances" (HNS) means: . , ' ; · . *  

<a) any suhsiailcts. raaierials and articles earned on hoard a .ship as carjo. rrlened n· in di in (vii) Mow: 

■· · ' '
 :

 '·■·"·
 l:

— ■'■* ■·· »  .  . .  · . .  I .~ Λ.. . . . . I . . . ih.-. IniwilaiM.nal (".iiu^ninin lor llw PrrVcniliM» "ll 



2668 

(ii) noxious liquid substances carried in bulk referred to in Appendix II to Annex 11 to the International 
Convention for the Prevention of Pollution from Ships. 1973. as modified by the Protocol of 197S relating ■ 
thereto, as' amended, and those substances and mixtures provisionally categorised as falling in pollution 
category A. B. C or D in accordance with Regulation 3(4) of the said Annex II: 

(iii) dangerous liquid substances carried in bulk listed in' Chapter 17 of the International Code for the Construc

tion and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk, 1983. as amended, and the dangerous 
products for which the preliminary suitable conditions for the carriage have been prescribed by the Admin

istration and port administrations involved in accordance with paragraph 1.1.3 of the Code: 

(iv) dangerous, hazardous and harmful substances, materials and articles in packaged form covered by the 
International Maritime Dangerous Goods Code, as amended; 

(v) liquefied gases as listed in Chapter 19 of the International Code for the Construction and Equipment of 
Ships carrying Liquefied Gases in Bulk, 1983, as amended, and the products for which preliminary suitable· 
conditions for the carriage have been prescribed by the Administration and port administrations involved 
in accordance with paragraph 1.1.6 of the Code; 

(vi) liquid substances carried in bulk with a flashpoint not exceeding 60 °C (measured by a closed cup test); 

(vii) solid bulk materials possessing chemical hazards covered by Appendix Β of the Code of Safe Practice for 
Solid Bulk Cargoes, as amended, to the extent that these substances are also subject to the provisions of the 
International Maritime Dangerous Goods Code when carried in packaged form: and 

(b) residues from the previous carriage in bulk of substances referred to in (a)fi) to (iii) and (v) to (vii) above. 

6. 'Damage' means: . 

(a) loss of life or personal injury on board or outside the ship carrying the hazardous and noxious substances 
caused by those substances; · 

(b) loss of or damage to property outside the ship carrying the hazardous and noxious substances caused'by those 
substances; . 

(c) Joss or damage by contamination of the environment caused by the hazardous and noxious substances, provided 
that compensation for impairment of the environment other than loss of profit from such impairment shall be 

■ limited to costs of reasonable measures of reinstatement actually undertaken or to be undertaken; and 

(d) the costs of preventive measures and further loss or damage caused by preventive measures. ■ 

. Where it is not reasonably possible to separate damage caused by the hazardous and noxious substances from thai 
caused by other factors, all such damage shall be deemed to be caused by" the hazardous and noxious .substances 

. except if, and to the extent that, the damage caused by other factors is damage.of a type referred to in Article 4(3). 

In this .paragraph, 'caused by thost substances' means caused by the hazardous οτ noxious nature of the substances. 

7. 'Preventive measures' means any reasonable measures taken by any person after an incident has occurred to prevent 
or minimise damage. 

8. 'Incident' means any occurrence or scries of occurrences having the same origin, which causes damage or creates a 
' grave and imminent threat of causing damage. 

9. 'Carriage by sea' mean* the period from the time when the hazardous and noxious substances enter any pan of the 
ship's equipment, on leading, to the time ihcy cease to be prcserujn any pan of the ship's eguigineru._on discharge. 
irtiiTshin^^'q'nrnrfitnr IA ii\i»drTr^n7ri'ndTirgTns~3ni) ends respectively when the hazardous and noxious suhsiancr.i · 
cross the ship's rail. 

In. 'CGmrihiuing cargo' means any hiiardotu and noxious substances which arc carried by sea as cargo to a pon o\ 
■ lerrninal in the terriiorv uf a Siaie Party anil discharged in lhai Siaie. Cargo in transit which is.iransfcrred dirrnly. 

or ihmutjh a port or terminal, from one ship ίο another, eiihcr wholly or in pan. in thYcourse of carriage from ihc 
ροπ or icrmins'i of original loading io lht pon fir lerrninal of final drMinaiifin shall he considered ax coniriHunnj; 

. carjio only in rcipiti of receipt si thi· final_d£»imaiion. 

Π . The'! !N.s Fund" mean·, the International Hazaidrwt And Noxifus Suhst.incif I unri established under Article 13. 

11. Vm< of .ΊινοηήΓ mean;· ihe SpcviaR'iniv.-ina Right a.v ilofiiii.-.i'hy ι In-" Imi-rnsiional Monetary, fund. . ' . · . . ; 



2669 

13. · 'State of the ship's registry' means in relation to a registered ship the State of registration of the ship, and in relation 
to an unregistered ship the State whose Dag the ship is entitled to fly. 

14. Terminal' means any site for the storage of hazardous and noxious substances received frorri waterborne transporta

tion, including any facility situated offshore and linked by pipeline or otherwise to such site. 

15. 'Director' means the Director of the HNS Fund.  · 

16. "Organisation" means the International Maritime Organisation. 

17. 'SecretaryGeneral' means the SecretaryGeneral of the Organisation. 

Annexes 

Article 2 

The Annexes to this Convention shall constitute an integral pan of this Convention 

Scope of application 

Article 3 

The Annexes to this shall apply exclusively. 

(a) to any damage caused in the territory, including the territorial sea, of a State Party; 

(b) to damage by contamination of the environment caused in the exclusive economic zone of a State Party, established 
ip accordance ^hjnternau'onaljaw,jsr^ifa. State_Pany has npt_es>ab.lish.ed such.a zone, in.an area, beyond andadja. 
cehf icT.ihe territorial sea of that State determined by that State in accordance with 'miemational law and extending 
not more than 200 nautical milts from the baselines from which the breadth of its territorial sea is measured: 

(c) to damage, other than damage by contamination of the environment, caused outside the territory, including the 
territorial sea. of any State, if this damage has been caused by a substance carried on board a ship registered in a 
State Party or, in the case of an unregistered ship, on board a shjp entitled to fly the flag of a State Parry: and 

(d) to preventive measures, wherever taken. 

Article 4 

1. This Convcwion shall apply to claims, oiher than claims arising out of any contraci for the carriage of goods and 
passengers, for damage arising from.the carriage of hazardous and noxious substances by sea. 

2.. This Convention shall not apply to the extent thai its provisions arc incompatible with those of the applicable law 
relating'to workers' compensation, or social security schemes. 

3. This Convention shall not.apply: 

' iat"iopollutiondamage asTlefined inihelniemarional Convcniion"ori"CivirLtabiliiy^or"OilToTluiiorrDania|eTTy69'."as 
amended, whtthci or not compensation is payable in respect of it under that Convention: and 

lb} in damage caused by a radioactive material of class 7 either in the International Maritime Dangerous Goods Codi.'as 
amended, ur in appendix Β of ihc Code of Safe Practice for Solid RuiU Cargoes, as amended. 

4 txcopi ;>> provided in paragraph 5. the provisions of this Convention shall not apply to warships, naval auxiliary 
iir other ships ov/neJ or operated by a Stale and used, fur the lime hcinj>, only on Government ποηcommcrcia! seivn r. 

i Λ SiaJr~Pany ma ν deride in apply this Ci'inveniinn til its warships cir other vessels described in paragraph A- m 
ivbiih case ii ihali noii/v the SccrelaryGrniral ihcrriil'iprcifyiny.ihc term* and conditions of such application. · 

Λ With toprci if' ship· fiu'nrdKy aStatc Puny and u\rd Ι·ΊΓ uunmrrvial purpose., each State shall he subject.it· ·>»·' 
in ih. ι»η>.ιίϊ<.ιίι··η'. *ι·ι l'i>nh in. AnickSianit shall" \·.·.ΙΙ»Ί· si! JflVncts hasvJ on its stains as a sriycrrign State. 
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.Article 5 . 

1. A State may. at the tirnt of ratification, acceptance, approval of. or accession ίο. this Convention, or any time 
thereafter, declare that this Convention does not apply to ships: 

(a) which do not exceed 200 gross tonnage; and 

(b) which cam* hazardous and noxious substances only in packaged form: and 

(c)' while they are engaged on voyages between pons or facilities of that State. 

2. Where two neighbouring States agree that this Convention does not apply also to ships which are covered by para

graph 1(a) and (b) while engaged on voyages between ports or facilities of those States, the States concerned may declare 
that the exclusion from the application of this Convention declared under paragraph 1 covers also ships referred to in 
this paragraph. 

3. Any State which has made the declaration under paragraph 1 or 2 may withdraw such declaration at any time.. 

4. A declaration made under paragraph 1 or 2, and the withdrawal of the declaration made under paragraph 3. shall 
be deposited with the SecretaryGeneral who shall after the entry into force of this communicate it to the Director. 

5. Where a State has made a declaration under paragraph 1 or 2 and has not withdrawn it. hazardous and noxious 
substances carried on board ships covered by that paragraph shall not be considered to be contributing cargo for the 
purpose of application of Articles 18, 20, Article 21(5) and Article 43. 

6. The HNS Fund is not liable to pay compensation for damage caused by substances carried by a ship to which the 
Convention does not apply pursuant to a declaration made under paragraph 1 or 2; to the extent that: 

(a) the damage as defined, in Article 1, paragraph 6(a). (b) cr (c) was caused in: 
(i) the territory, including the territorial sea, of the State which has made the declaration, or in the case of neigh

bouring States which have made a declaration under paragraph 2. of either of there: or 
(ii) the exclusive economic zone, or area mentioned in Article 3(b), of the State or States referred to in (i); 

(b) the damage includes measures taken to prevent or minimise such damage. ' 

Duties of State'Parties 

.Aniclco 

Each State Parry shall ensure that any obligation arising under this is fulfilled and shall take appropriate measures under 
its law including the imposing of sanctions as hmay deem necessary, with a view to the effective execution of any such 
obligation. . , 

CHAPTER II 

LIABILITY 

Liability of the owner 

dusk*'. ._ 

1. Except as provided in paragraphs 2 and 3. the owner ai the timrnf an incident shall be liable for damage causrd 
hv any hazardous and nn.xiiius substances in connection with their carriage by ses on hoard the ship, provided that if Μ 
incident consists of ;t' >rri« uf occurrences having the same origin the liability shall attach to the owner at the time ol. 
the first of such occurrences. 

2. No liability shall attach in the owner if the owner proves thai:. 

[aj ihc damage reMilird from ΛΠ aci of war. hostilities, civil war. in>urreciion or s natural· pliennrritnnn of an exiep

liiMial.inrviiabie anJ tn»«iir>!c ih;tracter. or . . 

ih) iht dam.t!;i· wis wholly iauud by an. act or omission done with ι ho imeni in'cause damage hy Λ third party: or 

itl ihe dama.arW3N ν»!ι·"·1·νΊ":ιπ·«.ϊ h;. itir nrjligiiicr'nr I'ulierwrnnyiiil .il'i ■■!' aiiv fUtvrmmtni i>r other authority 
riSfWisibii |i»r ih: nuinunan· ι u! lijjhK or oihir navigational..iiih. in. iht· cxtivtsi· of th:u lunction: KV ■ 
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(d) the failure of the shipper or any other person to furnish information concerning the hazardous and noxious nature 

of the substances shipped cither 

0) has caused the damage, wholly or partly: or 

(ii) has led the owner not to obtain insurance |n accordance with Article 1 2 : ' 

provided that neither the owner nor' its servants οτ agents knew or ought reasonably to have known of the hazardous 
and noxious natureof the substances shipped. 

3. If the owner proves that the damage resulted wholly or partly either from an act or omission done with intent to 
cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the"owner may be exoner

ated wholly or partially from liability to such person. 

' 4. No claim for compensation for damage shall be made against the owner otherwise than in accordance with this. 

5. Subject to paragraph 6, no claim for compensation for damage under this Convention or otherwise may be made 
against: 

(a) the servants or agents of the owner or the members of the crew, 

(b) the pilot or any other person who. without being a member of the crew, performs services for the ship; 

{c) any charterer (howsoever described, including a bareboat charterer), manager or operator.of the ship: 

(d).any person performing salvage operations with the consent of the owner or on the instructions of a competent 
public authority: 

(e) any person raking preventive measures; and 

(0 die servants or agents'of persons meno'oned in (c), (d) and (e): 

unless the damage resulted from their persona] act or omission, committed with the intent to cause such damage, or 
recklessly and with knowledge that such damage would probably result 

6. Nothing in this Convention shall prejudice any existing right of recourse of the owner against any third party, 
including, but not limited to, the shipper or the receiver of the substance causing the damage, or the persons indicated 
in paragraph 5. 

Incidents involving t w o or. more ships 

Article S 

1. Whenever damage has resulted from an incident involving two or more ships each of which is carrying hazardous 
and noxious substances, each owner, unless exonerated under Article 7. shall be liable for the damage. The owners shall 
he jointly and severally liable for all such damage which is not reasonably separable. 

2. However, owners shall be entitled to the limits of liability applicable to each of them under Article 9. 

3. No'thing in this Article shall prejudice any right of recourse of an owner against any other owner. 

Limitation of liability 

Ankle 9 

1. The owner of s ship* shall he tniitlitl to limit liahiliiy under this Convention in respect of any one incident ιο if. 
aggregate amount calculated as follows: _ 

ia) It) million units of accoum for a ship not wieeding 2 000 units ofionnage: and 

ibj for a ship wuh a tonnage in excess iheifol. iht· Willing amount irr addition to thai mentioned in i.t): 
— !"<ir each unit ol ifmnagc fmm 2 HlJl i" .\ii imu units of tonnage. 1 500 units of account; 
τ fur rath unit of ionnajjr in e.xcvss i>f

 Γ
·ιι tiflfi nnji>'of lonna^t. 360 units of aefftun;: ■ . ■ _ 

pruviJod. hu»v.vr. ihai'ihii aj^Tc^aii· ainourn juuliin! in any rniii iscml 100 milium umii tifaiiuiini. 
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2. The owner'shsll noi be entitled to limit liability under this Convention if it is proved that the damage resulted from 
the personal act or omission of the owner, committed with the intent to cause such damage, or recklessly and with 
knowledge that such damage would probably result. 

3. The owner shall., tor the purpose of benefitting from the limitation provided for in paragraph 1. constitute a fund 
for the total sum representing the limit of liability .established in accordance with paragraph 1 with the court or other 
competent authority of any brie of the States Parties in which action is brought under Article 38 or. if no anion is 
brought, with any court or other competent authority in any one of the States Parries in which an action can be brought 

•under Article 38. The fund can be constituted either by depositing the sum or by producing a bank guarantee or other 
guarantee, acceptable pnder the law of the State Party where the fund is constituted, and considered to be adequate by 
the court or other competent authority. 

4. Subject to the precisions of Article U . i h e fund shall be distributed among the claimants in proportion to the 
amounts of their established claims. 

5. ' If before the fund is distributed the owner or any of the servants or agents of the owner or any person providing 
to the owner insurance or other financial security has as a result of the incident in question, paid compensation for 
damage, such person shall, up to the amount that person has paid, acquire by subrogation the rights which the person 
so compensated would have enjoyed under this Convention. 

6. The right of subrogation provided for in paragraph 5 may. also be exercised by aperson other than those 
mentioned therein in respect of any amount of compensation for damage which such person may have paid but only to 
the extent that such subrogation is permitted under the applicable national law. 

7. Where owners or other persons establish that they may be compelled to pay at a later date in whole or » pan any 
such amount of compensation! with regard to which the right of subrogation would have been enjoyed under pars . 
graphs 5 or ό had the compensation been paid before the fund was distributed, the court or other competent authority 
of the State where the fund has been constituted.may order that a' sufficient sum shall be provisionally set aside to enable 
such person at such later date to enforce the daim against the fund. 

S. Claims in respect of expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to 
prevent or minimise damage shall rank equally with other claims against the fund. 

9. (a) The amounts mentioned in paragraph 1 shall be convened into national currency on the basis of the value of that 
. currency by reference to the Special Drawing Right on the date of the constitution of the fund referred to in para

graph 3. The value of the national currency, in terms pi the Special Drawing Right, of a State Party which is a 
member, ofvaejnternariansl Ktaetarv_Fjmd^5VtailJ)e_ca)cii]aieiLin.accordancewththemeihodofvaluaiion 
applied by the International Monetary Fund in effect on the date in question for its operations and transactions. 
The value of the national currency, in terms of the Special Drawing Right, of a State Party which is not a member 
of die Internationa! Monetary Fund, shall be calculated in a manner determined by that State. 

(b) Nevertheless, a State Party which is no: a member of the International Monetary Fund and whose law does not 
permit the application'of the provisions of paragraph 9(a) may. at the time of ratification, acceptance, approval 
of or accession to this Convention· or at any time thereafter, declare that the unit of account referred to in para

graph 9(a) shall be equal to 15 gold francs. The gold franc referred to in this paragraph'corresponds to sixtyfive

andahalf milligrammes of gold of millesimal fineness nine hundred. The conversion of the gold franc into the 
national currency shall be made according to the law of the State concerned. 

(c) The calculation mentioned in the test sentence of paragraph 9(a) and the conversion mentioned in paragraph 9(b) 
shall he made in such manner as to express in the national currency of the State Party as. far as possible the samf 
real value for the amounts in paragraph I as would result from the application of the first two sentences of para

graph 0(a). States Parties shall communicate to the SecretaryGenera! the manner of calculation pursuant to para

graph 9(a), or the result of the conversion in paragraph 9(h) as the case may be, when depositing an insirumeni 
of ratification, acceptance approval of or accession to this Convention and whenever there is a change in either. 

10. For the· purpose of this Article the ship's tonnagt· shall he the gross tonnage calculated in accordance with the 
tonnage measurement regulations contained in Annex 1 of the International Convention on Tonnage Measurement of 

• Ships. 1909.

11. The insurer or other person providing financial security shall he entitled to constitute a fund in accordance with 
this Article on the same conditions and having the same effect as if ii were constituted by die owner. Such a fund may 

. .br constituted cvtn if, under the provisions of paragraph 2. the owner is not entitled to limitation of liability, but nv 
constitution shall in that case not prejudice the rights of any claimant against the owner. 

Ankk JO 

I. Where the owner, .her an incident, has consiituteira.iund in accordance uiiri Article 9 and is «milled ιο limn 
iiahiuiV. . · ' ■ .  '  ' " 

I2i ι»'· r.ir.nii Jv.!fin!» claim lor damage arisin;· out "I thai imiiieisi MIS!! hr'LiiuiieJ ID exercise any right again*) κιν. 
; ivhii JVM:·; o! ihi· owner ib.rispcct of such chnrn:,.r.i! ■ " ' . 
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(b) the court or other'competent authority of any State Party shall order the release of any ship or other property 
belonging to the owner which has been arrested in respect of a claim for damage arising cut of that incident, and 
shafl. similarly release any bail or other security furnished to avoid such arrest. 

1 H e foregoing shall however, oniy apply if the da!n>s.n: has access to the court adraJnlitering the fund and the 
fund is actually available inrespertpfmedaim, . : . . . · 

Death and injury 

Article Π 

Claims in respect of death or personal injury have priority over other claims save to the extent that the aggregate of such 
dates exceeds twothirds of the total amount established In accordance with Article 5(1). 

Compulsory Snstjrance ef ths ownsr 

Article 12 

1. The owner of a Ehtp registered In a State Party and e,ctaa{Sy carrying hazardous and noxious substance! shall be 
required to maintain, tniorancs or other financial security, such as the guarantee of a bank or similar financial institution, 
in the soros fixed by applying the limits of liability prescribed in'Artiste 9(1). to cover liability for damage under this 
Convention, 

2. A compulsory insurance certificate attesting that insurance or Dther financial security is ic.force in accordance with 
the. provisions of this Convention shall be issued to each ship after the appropriate authority of & State Party has deter
mined chat the requirements of paragraph 1 have been complied with. With reject to a ship registered in a State Parry 
such compulsory Insurance certificate alia!] be issued or certified by the appropriate authority of the State of the ship's 
registry; with respect to a ship not registered in a State Party it may be Issued or certified by the appropriate authority of 
any State Party. This compulsory insurance certificate shaEbe In die form of the model set out roArmex 1 and shall 
contain the folbTCJr.g particulars: 

(a) name of the ship, distinctive number dieters and port of registry; 

(b) name and principal placa of business of the ownei; 

(c) MO ship identification number; 

(d) type and auran'en of security; 

(e) name and principal place of business of insurer or other ρεποη giving security and, where appropriate, place of 
• business where m= insurance or security Is established; and 

(f) period of validity of certificate, which shall not be longer than the period of validity of the Insurance or other 
security. 

3. Tat compulsory Insurance certificate shall be b the official language or languages of the issuing State. If the 
language used Is neither English, nor French nor Spanish, the text shall include a translation Into one of these languages. 

4. Ins compulsory insurance certificate shall be carried on board the ship and a copy shall be deposited with the 
authorities who keep the record of the ship's registry or, ifthe ship Is not registered in a State Party, wife the authority 
of the State issuing or certifying tie certificate. 

5. Anmsnrenceor ome^financjiljecujlry.shallnotaatisfythelequJrenientsofmisArdcleiMtcanceaserforreasons". 
othSTfiSihe expiry of the period of validity of the insurance or security specified in the certificate under paragraph 2, 
before three months have elapsed from the date on which notice of its termination Is given to the authorities referred to 
m paragraph 4, unless die compulsory msnrence certificate has been Issued within the said period. The foregoing provi
sions shall'simllarly apply to any modification which results; in the insurance or security no longer satisfying the require
ments of this Article. . 

• 6. The State of the ship's registry shall, subject to the provisions of this Article, determine die conditions of issue and 
validity of the compulsory insurance certificate. 

7. Comnuliory insurance certificates issued or certified under the' authority of a State Party in accordance with para
graph 2 snail be accepted "by other Sates Parties fbr the purposes of this.Convention and shall be regarded by other 
States Parties as having the same force as compulsory insurance certificates issued or certified by them even if Issued or 
certified in respect of a ship not registered in & State Parry. A State Party may at say time request consultation with the 
issuing, or certifying State should it believe that the injurer or guarantor named in the compulsory, insurance certificate 
tenotSnatua^ycapabkofmec^ngme^llga^ '_ " . 
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8. Any claim for compensation for damage may be brought directly against the insurer or other person providing 
financial security for the owner's liability for damage, in such case the defendant may. even if the owner is not endued 
to limitation of liability, benefit from the limit of liability prescribed in accordance* with paragraph 1. The defendant 
may further invoke the defences {other than the bankruptcy or winding up of the owner) which the owner would have . 
been entitled to invoke. Furthermore, the defendant may invoke the defence that the damage resulted from the wilful 
misconduct of the owner, but the defendant shall not invoke any other defence which the defendant might have been 
entided to invoke in proceedings brought by the owner against the defendant. The defendant shall In any event have the 
right to require the owner to be joined in the proceedings.· 

9. Any sums provided by insurance or by other financial security maintained in accordance with paragraph 1 shaD be 
available exclusively for the satisfaction of claims under this Convention. 

10. A State Party shaD not permit a ship under its flag to which this Article applies to trade unless a certificate has 
been issued under paragraph 2 or 12. 

11. Subject to the provisions of this Article, each State Party shall ensure, under its national law. that insurance or 
other security in the sums specified in paragraph 1 is in force in respect of any ship, wherever registered, entering or 
leaving a pon in iu territory, or arriving at or leaving an offshore facility in its territorial sea. . 

12. If insurance or other financial security is "not maintained in respect of a ship owned by a State Party, the provi

. sions of this Article relating thereto shall not be applicable to such ship, but the ship shall carry a compulsory insurance 
certificate issued by the appropriate authorities of the State of the ship's registry stating that the ship is owned by that 
State and that the ship's liability is covered within the limit prescribed in accordance with paragraph 1. Such a compul

sory insurance certificate shall follow as closely as possible the model prescribed by paragraph 2. 

CHAPTER ID 

COMPENSATION BY THE INTERNATIONAL HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES FUND {HNS 
" . FUND) 

Establishment o f the HNS Fund 

"Article 13 

1. The Internationa] Hazardous and Noxious Substances Fund (HNS Fund) is hereby established with the following 
aims: ' 

(a) to provide compensation for damage in connection with the carriage of hazardous and noxious'substances by sea, 
to th; extent that the protection afforded by Chapter II is inadequate or not available; and 

(b) to give effect to the related tasks set out in Article 15. 

2. The HNS Fund shall in each State Party be recognised as a legal person capable under the laws of that State of 
assuming rights and obligations and of being a party in legal proceedings before the courts of that State. Eech Stats Pany 
shall recognise tht Director as the legal representative of the HNS Fund.' 

Compensation 

Article. 14 · 

' 1. For ihe purpose of fulfilling its function under Article 13(l)(a). the HNS Fund shall pay compensation toany 
person suffenny damage if such person bat hern unable m obtain full and adequate compensation for the damage undrr 
ihe terms of Crwpter II: 

(a) because no liability for tht damage arises under Chapter II: 

ihl became ibe iv.vncr IsiWr lor ihe tktmagr under Chapter II is financially incapable of meeting ihe obligations undrr 
"thii Convention inlull anil .iny financial security thai may be provided under Chapter II does not cover or is insufli . 
cirn: ut ..siislv ihe claims fur cfiinpensaiinn for damage: an owner being'treated as financially incapable.ofineeiinjj 
ihrse uhlisMii&m anil < financial scv'uriiy briny ircaicJ as iniufficicni if ihe person suffering the damage has been 
itruhie if> obtain lull siiiSsfetiiorTuf thr amount of compensation due under Chapter II after having laken all reasfm
ίΚτ Mips m purine ih·.· iiijilabir lê jnl remrdies:  . . .  _ _ ' · ' 

 ivj htvatiH' rhi· ifcimajji rxirvdi. thr ouTtir's fishiliiy under ihe urmsοί'.ΊκιριιτΊΙ. ■ "'..· ·.':· 
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2. .Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the owner voluntarily to prevent οτ minimise 
damage shall he treated as damage for ihe purposes 0/ this Anide. 

3. The HNS Fund shall incur no obligation under the preceding paragraphs if: 

(a) it proves that the damage resulted from an act of war. hostilities, civil war or insurrection or was caused by hatar

dous and noxious substances which had «scaped or been discharged from a warship or other ship owned or oper

ated by a State and used, at the time of the incident, only on Government noncommercial service; or 

(b) the claimant cannot prove that there is a reasonable probability that the damage resulted from an incident involving 
one or more ships. 

4. If the HNS Fund proves that the damage resulted whoUy or pardy either from an act or omission done with intent 
to cause damage by the person who suffered the damage or from the negligence of that person, the HNS Fund may be 
exonerated wholly or partially from its obligation to pay compensation to such person. The HNS Fund shall in any event 
be exonerated to the extent that the owner may have been exonerated under Article 7(3). However, there shall be no 
such exoneration of the HNS Fund with regard to preventive measures. 

5. (a) Except as otherwise provided.in subparagraph (b). the aggregate amount of compensation payable by the HNS 
Fund under this Article shall in respect of any. one incident be limited, sothat the total sum of that amount and 

. any amount of compensation actually paid under Chapter 11 for damage within die scope of application of this 
Convention as defined in Anicle 3 shall not exceed 250 million units of account. ■ · 

(b) The aggregate amount of compensation payable by the HNS Fund under this Anicle. for damage resulting from a 
natural phenomenon of an exceptional, inevitable and irresistible character shall not exceed 250 million units of 
account. 

(c) · Interest accrued on a fund constituted in accordance with Article 9(3), if any, shall not be taken into account for 
the computation of the maximum compensation payable by the HNS Fund under this Article. 

.(d) The amounts mentioned in this Anide .shall be convened into national currency on the basis of the value of that 
currency with reference to the Special Drawing Right on the date of the decision of the Assembly of the HNS 
Fund as to the first date of payment of compensation.. 

6. ' Where the. amount of established claims against the HNS Fund exceeds the aggregate amount of compensation 
payable under paragraph 5, the amount available shall be distributed hi such a manner that the proportion between any 
established claim and the amount of compensation actually recovered by the claimant under this Convention shaD b: 
the same for all claimants. Claims in respect of death or personal injury shall have priority over other claims, however, 
save to the extent that the aggregate of such claims exceeds rwothirds of the total amount esjabJishedJn.ictordance_ 

with paragraph5.

7. The Assembly of the HNS Fund may decide that, in exceptional cases, compensation in accordance with this 
• Convention can be paid even if the owner has not constituted a fund in accordance with Chapter 1L In such cases para

graph 5(d) applies accordingly. 

Related tasks o f die HNS Fund 

Article] 5 

For the purpose of fulfilling its function under Anicle 13(1 )(a). the HNS Fund shall havt the following tasks: 

(a) to outsider claims made against the HNS Fund: 

. (h) to prepare an estimate in the form of a budget for each calendar year of: ' . 

tsptnditurt: 
(i) costs and expenses" of the administration of the Fund jnjJiejnLJt^rj.i..ycar.and..an>^deficit.iMm^perauonsinihf 

"precelfirij· "years: anil 
fii) payments to be made by the HNS Fund in the relevant year; 
Income·: 
iiiil >urp!u£ fund» from operations in preceding yean, including any interest: 
fiv) initial contributions 10 be paid in the course of ihe yean 
(v) annual contributions if required to balance ihe budgei: and 

ivij jny other income: 

fci til u\r at ihr request of a Stair Cany its good cll'ifcs as necessary 111 atoi.11 that Stale 10 secure prumpily i\nh 
personnel. material and services as art necessary 10 enable ihe State 10 lake measures io prrveni or mitigate danvgi 
iirUinu front an incident tn respeei of "which the HNS Fund.may beiatied upon to pay ci>rnpensaii<m under ihi·.. 

. ΓιΊι.νιτιΐιίΐη: sn'J '. ·.···. . . . . '   ■ ' · . . 



2676 

(d) to provide, on conditions laid down in the interna] regulations, credit facilities with a view to the taking of preven
tive measures against damage arising from a particular incident in respect of which the HNS Fund may be called 
upon to pay compensation under this Convention. · 

Ge ne ra l provis ions on c o n t r i b u t i o n s 

' Article 26 ' , 

1. The HNS Fund shall have 2 general account, which shall be divided into sectors. 

2. The HNS Fund shall, subject to Article 19(3) and (4), also have separate accounts in respect of: 

(a) oil 3s defined in Article 1 (5}(aj(i) (oil account): 

(b) liquefied natural gases of tight hydrocarbons with'methane as the main constituent (LNG) (LNG account); and 

(c) liquefied petroleum gases of light hydrocarbons with propane, and butane as die main constituents (LPG) (LPG 
account). 

3. There shall be initial contributions and, as required, annual contributions to the HNS Fund 

4. Contributions to the HNS Fund shall be made into the general account in accordance with Article 18, to separate 
accounts in accordance with Article 19 and to either the general account or separate accounts in accordance with Article 
20 or Article 21(5). Subject t o Article' 19(6), the general account shall be available to compensate damage caused by 
hazardous and noxious substances covered by that account, and a separate account shall be available to compensate " 
damage caused by a hazardous and noxious substance covered by that account. 

5. Tor the purposes of Article 18, Article 19(l)(a)(i) and (ii) and (H(c), Article 20 and Article 21 (5), where the quantity 
of a given type of contributing cargo received in the territory of a State Party by any person in a calendar year when 
aggregated with the quantities of. the same type of cargo received in the same State Party in that year by any associated 
person or persons exceeds the limit specified in the respective subparagraphs, such a person shall pay contributions in 
respect of the actual quantity received'by that person notwithstanding that that quantity did not exceed the respective 
limit. ' 

6; Ά5$0(33κά person'~means any subsidiary or commonly controlled entity. The question whether ε person comes 
within this definition shall be determined by the national law of the State concerned. ' 

Ge ne ra l prov i s ions on annual c o n t r i b u t i o n s 

Article 17 

1. Annual contributions to the general account and to each separate account shall be levied only as required to make 
payments hy the account in question. 

2. Annua! contributions payable pursuant to Articles IS. 19 and Article 21(5) shall be determined by the Assembly 
and shall he calculated in accordance with those Articles on the .basis of ι he units of contributing cargo received or. in 
respect of cargoes referred to in Article19(l)(b). discharged during the preceding.calendar year or such.other year as the 
Assembly may decide. 

3. The Assembly shall decide the total amount of.annual contributions to he levied to the general account and to each' 
separate account: Following thai decision the Director.jsb.aH,.in. Gapecu.ofeach5r3teParry,calculatrfor~eacrr"penon 

liabir topay cuniributuTris ih"accordance with Anide IS. Article 19(1) and Article 21(5). the amount of that person's 
■annual contribution to each account, on the basis of η fixed sum for eachunit of contributing cargo reponed in respeti 
of the person during the preceding calendar year or such other year as the Assembly may decide. For the general 
account, the shovemcntioned fixed sum per unit of contributing cargo for each sector shall he calculated pursuam κι 
ih;· regulations contained in Annex I! to this Convention..Far each separate account, the fixed sum per unit of com π 
butinj; canjo referred to above shall be calculated by dividing the total annual contribution to be levied to that account 
hy the toiSl quantity of cargo contributing in thai account. 

4.. The Aisi'mhiv may also icvv annua! contributions foradministrative, costs and decide on the distribution of smli 
COM» bciwteri the·!lectors of the general ai.couni.and the separate accounts.  _ · .  . _ 

5. TkAiMmhlv sh^ll aiso decide· on.the distribution between ihi relevant accounts and sectors ol amounts paid m 
inmpribaiti'ir. ior damaye· caused hv IUHI uf more iuhsianits which, fall within "ilil'lereni. account* or sectors, on the luvK 
of an istimaw ··!'flu istini to which each of th·.· suhstanra .involved1 conirihiwrd to ihv damage. 

http://jsb.aH
http://ai.couni.and
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Annual contributions t o the general account 

Article 18 . . . 

1. Subject to Article 16(5),. annual contributions to the general account shall be made in respect of each State Pany ■ 
by any person who was the receiver'in that State in the preceding calendar year, or such other year as the Assembly 
may decide, of aggregate quantities exceeding 20 000 tonnes of contributing cargo, other than substances referred to in 
Article 19(1). which fall within the following sectors 

(a) solid bulk materials referred to in Article 1 (5)(a)(vii); ■ . 

(b) substances referred to in paragraph 2: and 

(c) other substances. 

2. Annua] contributions shall also be payable to the general.account by persons who would have been liable to pay 
contributions to a separate account in accordance with Article 19(1 > had its operation not been postponed or suspended . 
m accordance with'Article 19. Each separate accountthe operation of which has been postponed or suspended under 
Article 19 shall form a separate sector within the general account. 

Annual contributions t o separate accounts 

Ankle 19 ·" 

1. Subject to Article 16(5). annual contributions to separate accounts shall be made in respect of each StateParry. 

(a) in the case of the oil account. 
(i) by any person who has received in that State in the preceding calendar year, or such other year as the Assembly 

may decide, total quantities exceeding 1 50 000 tonnes of contributing oil as defined in Article 1 (3) of the Inter
national Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 
1971, as amended, and who is or would be liable to pay contributions to the International Oil Pollution" 
Compensation Fund in accordance with Article 10 of that Convention; and 

(ii) by any person who was the receiver in that State in the preceding calendar year, or such other year as the 
Assembly may decide, of total quantities exceeding 20 000 tonnes of other oils carried in bulk listed in Appendix 
1 to Annex I to the International Convention for the Prevention of PoflurionJJorn^rups^9.23.asmodifiedby

th:Protocol oPl97{^relatingnh^feto, as amenaei 

•(b) in the case of the LNG account, by any. person who in the preceding calendar year, or such other year as the 
Assembly.may decide, immediately prior to its discharge, held title to an LNG cargo discharged in a port or terminal 
of di2t State; 

(c) in the case of the LPG account, by any person who in the preceding calendar year, or such other year as the 
Assembly may decide, was the receiver in thai State of total quantities exceeding 20 000 tonnes of LPG. 

2. Subject to paragraph 3. the separate accounts referred to in paragraph 1 above shall become effective at the same 
limb as the general account. 

3. The initial operation of a separate account referred ιο in Article ] 6(2) shall he postponed until such lime as ihe 
quantities of contributing cargo in Tespect of ihat accoum during the preceding calendar year, or such other year as the 
Assembly may decide, exceed the following levels: 

(a) 350.million lonries of contributing cargo in respect of the oil accouni: 

lb} 20 million tonnes of conirihutim; cargo in respect of the LNG account; and 

lc") 15 million tonnes of contributing cargo in respect of the LPG accouni. 

■4. The Assembly may suspend the opcraiion of a separate accouni if: . 

—;ia)"the"φϊηΤίΐΤϋεΓύΓconrribtiung canjfi In respect of thai accouni during ihc preceding calendar year fall hclow ihe 
respective level specified in paragraph 3; or 

(bj when six months have elapsed from the dale when ihe coniribtuions were due. ihe total unpaid contributions ιο ihsi 
ai'ixwni exceed irn prrccni of ihe muM reccm levy ιο ihai account in atenrdance wiih paragraph 1. 

.5. Tin· AsseinWy may reinstate ihe operation of a separaic account which has been suspended in accordance uiih 
paragraph 4. 

.',. Any person who would .he liable IC· pay iviimibuiions in a separate accouni ihe operation of which has been pmi

poncilin :nCord.inct wiih paragraph 3 οι iii>prndi:J in accordance wiih paragraph 4. shall psy'in'io ihc îner,i! at'kiiuiii 
ihc'coniriUmiiW» dm by thaipmon in rcspcci of ihai separate· acc..uni. For lln purpose of calculating ίιιιιιπ· conirihu· 
mm», ilit ptttiprmed rir suspended wpanur.aiuiiini vliali lomi a mw \ecinr in ihe ijcrieral accouni and shall be iuhjcci. 

' ι<ι·,Κί.·Κ.\'>. puinii syst.m iliiiniT.1 in Aiinw II. ] .  · . ■ " " . ' . · . . " _  . . ' ' ' . . ■  

file:///ecinr
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Initial contributions 

Article 20 

1. In respect of eachState Part)', initial contributions shall he made of an amount which shall for each petson liable 
to pay contributions in accordance with Article 16(5), Articles 18, 19 and Article 21 (5) be calculated on the basis of a 
fixed sum. equal for the general account and each separate account, for each unit of contributing cargo received or, in 
the case of LNG. discharged in that State, during the calendar year preceding that in which this Convention enters into 
force for that State. " · 

2. The fixed sum and the units for the different sectors within the general account as well as for each separate 
account referred to in paragraph 1 shall be determined by the Assembly. 

3. Initial contributions shall be paid within three months following the date on which the HNS Fund issues invoices 
in respect of each State Party to persons liable to pay contributions in accordance with paragraph 1. 

Reports 

Article 21 

1. Each State Party shall ensure that any person liable to pay contributions in accordance with Articles 18, 19 or 
paragraph 5 of this Article appears en a list to be established and kept up to date by the Director in accordance with 
the provisions of this Article. 

2. For the purposes set out in paragraph 1, each State Party shall communicate to the Director, at a time and in the 
manner to be prescribed in the internal regulations of the HNS. Fund, the name and. address of any person who in 
respect of the State is liable to pay contributions in accordance with Articles 18, 19 or paragraph 5 of this Article, as 
well as data on the relevant quantities of contributing cargo for which such a person is liable to contribute in respect of 
the preceding calendar.year.' 

3. For the purposes of ascertaining who are, at any given time,' the peisons liable to pay contributions in accordance 
with Articles 18. 19 .or paragraph 5 of this "Article and of establishing, where applicable, the quantities of cargo to be 
taken into account for any such person when determining the amount of the contribution. cneJyt_shaB.he.pnnw/irif

evidence of the facts stared jherein_ 

4. Where a State Party does not fulfil its obligations to communicate to the Director the information referred to in 
paragraph 2 and this results in a financial loss for the HNS Fund, that State Parry shall be liable to compensate th: HNS 
Fund for suchloss. The Assembly shall, oh the recommendation of the Director, deride whether such compensation shall 
be payable by a State Party. 

5. In respect of contributing cargo carried from one port or terminal of a State Party to'another port or terminal 
located in the same State and discharged there. States Parties shall have the option of submitting to the HNS Fund a' 
repon with an annual aggregate'quanriry for each account covering all receipts of contributing C2rgo, including any 
quantities in respect of which contributions are payable pursuant to Article 16(5). Th: State Party shall, atrhe time of 
reporting, either. 

(a) notify the HNS Fund that thai Stats will pay the aggregate amount for each account in respect of the relevant year 
in on» iump sun: tti the HNS Fund: or 

(b) instruct the HNS Fund to levy the ajigrega.tl· amount for each account by invoicing individual receivers or.in'the case 
of INC. the title holder who discharges within the jurisdiction of that State Party, for the amount payable by each of 
ihern. These persons stall he identified in accordance with the national law of the State concerned. 

Nonpayment pfeonir ibixicms 

Article 22 

1. The amount of any contribution due under Articles IS. 19. 20 or Ankle 21(5) and which is in arrears shall bf.it 
interest at a rate which shall be determined in accordance with iht internal regulations of the HNS Fund, provided that 
different rites may be luted for different circumstances. 

2. Where .a person who is liable to pay contributions in accordance .with. Ankles 1Σ. 19. 20 or Anicle 21(3) dut* 
not lulfil the obligations in respect of any stich contribution or any p.tri thereof and is in arrears, the Director shall taki 
all impropriate xviion. including ownaction, ntpimt mrh a personun behalf of the HNS Fund uhha view to il>r 
reiiivcrv of.iht amount dm·. Howeyei. where the defaulting contribute»· is manticsily insnlvcm or the circunistani»·» 

; i°iiherwur"sti warning 'If A»»em"hly mar. upon recommendation of thr Director, decide thai n>i action'stall he taken m 
iv.niinuv.l .ifinnst the contributor. . . . . 

http://bf.it
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Optional liability of States Parties for the payment of contributions 

Article 23 

1. Without prejudice to Article 21(5), a State Party may at the time when it deposits its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession οτ at any time thereafter declare that it assumes responsibility for obligations imposed 
by this Convention on any person liable to pay contributions in accordance with Articles 18, 39. 20 or Article 21 (5) in 
respect of hazardous and noxious substances received or discharged in the territory of thai State. Such a declaration shall 
be made in writing and shall specify which obligations are assumed. 

2. Where a declaration under paragraph 1 is made prior to the entry into force of this Convention in accordance with 
Article 46. it shall'be deposited with the SecretaryGeneral who shaD after the entry into., force of this Convention 
communicate the declaration to me Director. 

3. A declaration under paragraph ] which is made after the entry into force of this Convention shall be deposited 
with the Director. 

4. A declaration made in accordance with this Article may be withdrawn by the relevant State giving notice, thereof 
in writing to the Director. Such a notification shall take effect three months after the Director's receipt thereof. 

5. Any State which is. bound by a declaration made under this Article shaD, m any proceedings brought against it 
before a competent court in respect of any obligation specified in the declaration, waive any immunity that it would 
otherwise be entitled to invoke. 

Organisation and administration 

·"  · . Article24. . · 

Tilt HNS Fund shall have an Assembly and a Secretariat headedby the Director. 

Assembly 

Atfick25  

The Assembly shall consist of all States Parties to this Convention. 

.Article 26 

The functions of the Assembly shall be: 

(a) to elect at each regular session its President and two VicePresidents who shall hold office until the next regular 
session; 

(b) to determine its own rules of procedure, subject to the provisions of this Convention: 

(c) to develop, apply and keep under review internal and financial regulations relating to the aim οΓ the HNS Fund' as ■ 
described in Article 13(1)(a). anil the related tasks of the HNS Fund listed in Article 15; 

(d) in appoint the Director an J make provisions for the appointment of such other personnel as may be necessary and 
determine the terms and conditions of senice of the Director and.other personnel: 

{cj in adopt the annual budget prepared in accordance with Article 15(b): 

(fj to consider and approve as necessary any recommendation of the Director regarding the scope of definition of 
contributing cargo: ' 

(K) to appoint auditors and approve the account* of the HNS.Fu.nd; 

(h) to approve settlements of claims against the HNS Fund, to take decisions in respect of the distribution among clai

mants of the available ainnuni of compensation in accordance with Article 14 and to determine the terms and 
cnmlitions according to which provisional payments in respect nf claims shall be made with a view to ensuring thai 
victims of damage art compensated as promptly as possible: 

In to establish a Committee· on ('minis lor Compensation with at least seven and not more than 15 members and .my 
temporary or permanent subsidiary hotly it may consider to be necessary, to define its terms of reference and in 
give it the authority nevded to perform the functions entrusted to it: when appointing the members of such budr 
the. Ansembly shail endeavour to secure an euuitablr geographical distribution of members and m ensure ilui iln 
Stales Panics arc appropriately represented: the Rules of Procedure' of the Assembly may be applied, mutiim" 
miiuiiiiis, for the work ol such subsidiary body:  . ~ . 

!ii tc· determine which Statin noi.p.!ny u·· ihis Convention, which Associate Mornbcrs of the Organisation and wh»'li 
iiticr.nivc'nimentn! and imcciiaiii'uial nonjgnvrmnitrnjal orjjuaLtaiion^ thai) he admitted in take part, ivjihotfi.vidin;.·

. rijihii. in mtviinjjs ><( ihv .\s.wmhiy jrui Mih>uluiry bodies: . " ' "  . 

http://HNS.Fu.nd
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(k) to give instructions concerning the administration ofthe HNSFund to the Director and subsidiary bodies: 

_ (I) to supervise the proper execution of this Convention and of its own decisions · 

. Article 27 . . " · : 

the Assembly. Tne I * e i r ^ ^ « * ■"» ^ident of 

Article 28 

A majority oi the members of the Assembly shall constitute a quorum for its meetings. ' ^ 

Secretariat' 

.· ' Arndfi 29 

1 · The Secretariat shall comprise the.Dixector and such staff as the administration of the HNS Fund may require. 

2. The Director shall be the legal representative of the HNS Fund. 

Anide 30 

■ 1. The Director shall be the chief administrative officer of ths ΗΝς F,,„,i c k*_ ' i_ ·' 
Assernbly,the Director shall perform those f S L v S aretigTed X S f c °bv^ . "Τ™*™ § T > *\ 
regulations of the HNS Fund and the Assembly. asjgnea to.the Director by this Convention, the internal 

2. ' The Director shall in particular. ' 

W appoint the personnel required for the administration of the HNS Fund: 

lb) tab all appropriate measures with a view ,o the proper administration of the assets of the HNS Fund: 

(0 collect the contributions due under this Convention while observing in particular the provisions of Article "(2)· 

^ 'f£^E^S^£!& ±££*"  » ̂  « * «W '«*. T he HN, 
id take all appropriate measures for dealing with claims aainsi the HNS Hund ivuhin rh. ι· J 

^ p r e p a r e and submit to ,hc Assembly the furancial's.atements and budge, «tima.es for each calendar yean 

" ^ S u ^ i p ^ ^ S i f y ^ n f ™ " ' * ^ " J « * » * » " * ■ " on the activities uf the HHSFnd 

!Μ EL^brii""1^ , h e ' , U , : U m e n , S 3 n J ίηί0ΠΤ,3,ίϋη w h i c h ™? ! " ^ W for the work ohhe Aswnhlv' 

Aniclc31 ' * ■ ' ■ . · " 

£ !£ inS^^f^i^11" , Η ί D i r t C , ? r S n d *ht »:*»* c x P c n s ■PP'*»*' ">' ** Oi«.or shall no, 1WU .* 
.,..« r ν nun mijjni nrlur.,fly ,Ocu on ihe.r posu.on n> ,m«nai,f.n*l officials. Each Swie Panv on its par, uriclcnat··. i,. 
£.p*ii ht «cluMvcly H.itnr.wn.l chaw.ef ,,Γ .hr.r^pcu.ihite of ,he Uirevwr and jhTI.fr"and « p X S S h » « · 

.!■·.·, ilKlJii.cor. ami mu ι.ι ,.Λ ..MrriWhtv ihrai in ,h< diehan* «rf ,hcir dunes ". P «PPtm.il 

http://�tima.es
http://jhTI.fr
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Finances \ 

Article 32 

1. Each State Party sha]) bear the salary, travel and other expenses ofits own delegation 10 the Assembly and oi its 
representatives on subsidiary bodies. ' . ' . ' 

2. Any oiher expenses incurred in the.operation of the HNS Fund shall be borne by the HNS Fund." 

Vot ing 

Anicle33 

The following provisions shall apply to voting in the Assembly: 

(a) each member shall have one vote: " .  . ' . . 

(b) except as otherwise provided in Anide 34. decisions of the Assembly shall be made by a majority vote of the 
members present and voting; 

(c) decisions where a twothirds majority is required shall be a twothirds majority vote of members present; and 

(d) for the purpose of this Article the phrase "members present' means 'members present at'the meeting at the time of 
the vote", and the phrase 'members present and voting' means "members present and casting an affirmative or nega

tive vote". Members who abstain from voting shall be considered as not voting. 

• . . Article 14 

The followingdecisions of the Assembly shall require a twothirds majority: 

 ( a ^ r i e o s i o n under Article 19(4) or (5) to suspend or reinstate the operation of a separate account; 

(b). a decision under Article 22(2), not to take or continue action against a contributor; . 

(c) the appointment of the Director under Article 26(d): 

(d) the establishment of subsidiary bodies, under Article 26(i), and matters relating to such establishment; and 

(e) a decision under Anide 51(1), that this Convention shall continue to be in force. 

T a x exempt ions and c u r r e n c y r egu la t ions 

. Article 35 

1. The HNS Fund, its assets, income, including contributions; and oihcr propeny necessary for the exercise of us 
lunniorii as described in Ankle1 3[1). shall enjoy in all Siaies Parties exemption from all direct taxation. 

2. Whmme'tiN§F"u"nd"makei_subsianfial purchases of movable or immovable propeny. or of services which art

necessary for the exercise of its official activities in order to achieve its aims as set out in Anide 13(1). the cost of which 
include indirtct taxes nr sales ta.ve.s. the Govtmmtnts of the States Paniex shall take, whenever possible, appropriate 
measures for the remission or refund of the amount ol such duties and taxes. Goods thus acquired shall not bs sold 
against payment or givenaway free of charge unless it is done according to conditions approved by the Government ol 
ihr State having granted or stipponed the remission or refund. 

3. No exemption shaii be accorded iniht case of duties, taxes or dues which merely constitute payment for publu 
utility xt tvk» . ' ~. .- ~ 

-.. The HNS lund >h:i!i ιnjuv exemption from all custom» dut'icii. i.isrs «mi othrr' related taxes on «riuir.<> impuned o: 
exported by it or on its behalf i\»r its official Hit. Articles.jh«is irnpurKd sh.ill inn be transferred cither lor consideration 
or gratis on the territiirv o! ihe country into winch ihcv have hern impuncd except on conditions ajjrrrd'hyihr Govern·, 
nv.m i)i.:h.tt tulintry. '· " . ' . .  " . . . . j 
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5: Persons contributing to the HNS Fund as well as victims and owners receiving compensation from die HNS fund 
shall be subject ιό the fiscal legislation of the State where they are taxable, no special exemption or other benefit.being '■■' 

■ conferred" on them in this respect 

6. Notwithstanding existing or future regulations concerning currency or transfers, States Parties shall authorize the 
. transfer and payment of any contribution to the.HMS Fund and. of any compensation paid by HNS Fund without any 
■· restriction..' ' . " ' ' . . . " ■ ' ' ' ■ ■ ' ' ' " 

Confidentiality o f information 

 . ' · . · .Article 3 6 ' ■ " . . · ' 

Information relating to individual contributors supplied for the purpose of this Convention shall not be divulged outside 
the HNS Fund except in so fair as it may be strictly necessary to enable the HNS Fund to carry out its functions including 
the bringing and defending of legal proceedings. 

CHAPTER IV 

CLAIMS AND ACTIONS 

Limitation o f actions 

. ' * " · . Article 3 7 

\. Rights to compensation under Chapter Π shall be extinguished unless an action is brought thereunder within three 
years from the date when the person suffering the damage knew or ought reasonably to have known of the damage and 
of the identity of the owner. ». . 

2. Rights to compensation under Chapter 111 shall be extinguished unless an action is brought thereunder or a notifi

cation has heen made pursuant to Article 39(7). within three years from the date when th: person suffering the damage 
knew or ought reasonably to have known of the damage. 

3. In no case, however, shall an action be brought later than 10 yearsfrom the date of the incident which caused the 
damage. ' * 

■ 4. Where the incident consists of a series of occurrences, the 10year period mentioned in paragraph 3 shall run from 
the date of the last of such occurrences. 

Jurisdiction in respect of action against the owner 

Anirle i i 

1. When an incident has caused damage in the territory, including the territorial sea or in an area referred tc in . 
Article 3(H). jif «nc or mwrc Stales Parties, or preventive measure;, have been taken to jweventjor minirnisejdarnagejn. 
such tymLory.iacludingalicjerriioriatira^ maybe brought against the owner 
or other person providing financial security for the owner's liahiliiy only in the courts of any such States Parties. 

2. Where an incident has caused damage exclusively ouiside tht imiiory. including the territorial sea. of any Siait 
■ and either ihi conditions for application of this Convention sei uui in Article 3(c) have been fulfilled or preventive 

measures in prevent or minimise such damage have been taken, anions for compensation may be brought against ihr 
. owner or oiher person providing financial security for ihe owner's liahiliiy only in the courts of: 

fa} the Stair Pan;.· wjirtt ihe ship i> rcijislered or, in iht case of an unregistered ship.the State Party whuse fla» the .sh>p 
·* innikd if·' IK f»r. · . ' · 

Chi ihe .Siaio.Pany vyhyrc ihi .v.vncr has h.ilmir.il rniiknc"r or. where the principal place of biisuiess of ihi· n«.nt..r ·% 
. rMahiixhed: nr . . ' . · " 

id the Niati !'arit wliifr J fund has been ciVnsriiΒΙΛΙ in af«rirdanrr .wnh Article .'J(3)._ 
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3.. Reasonable notice of any anion, taken under paragraph 1 or 2 shaHb; given to the defendant 

4. Each State Party, shall ensure that its corns have jurisdiction to entertain actions for coinp'ensation under this 
Convention. ; '  . . · ; .' 

5. After a fund under Article 9 has been constituted by the owner or by ihe insurer or other person providing finan

cial security in accordance with Article 12, the courts of the State in which such fund is constituted shall have exclusive 
jurisdiction to determine all matters relating to the apportionment and distribution of the fund. . 

Jurisdict ion in respect of action against the 'HNS Fond o r taken b y the HNS Fund 

Article 39 ' 

1. Subject to the subsequent, provisions of this Article, any action against the HNS Fund for compensation under 
Article 14 shall be brought only before a court having jurisdiction under Article 38 in respect of actions against the' 
owner who is liable for damage caused by the relevant incident or before a court in a StateParty which would have been 
competent if an owner had been liable. 

2. to the event that the ship carrying the hazardous or noxious substances which caused the damage has notbeen 
identified, the provisions of Article 3E(1), shall apply mutatis mumnais to actions'against the HNS Fund. . 

3. Each State Parry shall ensure that its courts have jurisdiction to entertain such actions against the HNS Fund as are 
referred to m paragraph 1. 

4. Where an action for compensation for damage has been brought before a court against the owner or the owner's 
guarantor, such court shaD have exclusive jurisdiction over any action against the HNS Fund for compensation under 
the provisions of Article 14 in respect of the same damage. 

5. Each State Party shall ensure that the HNS Fund shall have the right to intervene as a party to any legal proceed
ings instituted in accordance with this Convention before a competent court of that Sure against the owner or the 
owner's guarantor. . . 

6— ExeeptasothKrwiiitrprDvided in paragraph 7. the HNS Fund shall not be bound by any judgement or decision in 
proceedings to which it has not.been a party or by any settlement to which it is not a party. 

7. Without prejudice to the provisions of paragraph 5, where an action under this Convention for compensation for 
damage has been brought against an owner or the owner's guarantor before a competent court in a State. Parry, each 
parry to the proceedings shall be entitled under the national law of that State to notify the HNS Fund of the proceedings. 
Where such notification has been made in accordance with the formalities required by the law of the court seised and in 

' such time and in such a manner that the HNS Fund has in fact been in a position effectively to intervene as a party' to 
the proceedings, any judgement rendered by thtr coun in such proceedings shall, after it has become final and enforce

able in the State where the judgement was given, become binding upon the HNS Fund in the sense thai the facts and 
findings in that judgement may not be disputed by the HNS Fund even if the HNS Fund has not actually intervened in 
the proceedings. 

Recognition and e n f o r c e m e n t 

Anidc40 

k—Anyjudgemern "given by a"courTwith jurisdiction in accordance with Article 3J>. which is enforceable in the Siait 
of origin whtrr ii is. no longer subject to ordinary forms iif review, shall he recognised in any Slate Party, except: 

(a) where the judsjemeni was nhiained by fraud: or 

(b) where the clcrcndani was not given reasonable notice and a fair opportunity to present the case. 

2. Λ judgement reciignised under paragraph 1 shaD be enforceable in each Siaie Party.as soon as ihr formalitu

' rcquiriJ in thai Siaic has··» hern iomplicd with. The formalities shall nrii pcmiii ihe merits of ihe case to be rcopened · 

3. 5uhjc»'i Jii any JrciM.iri coniernmg rhr ilismbmiiin rrfrrTtJ'io in Article 1̂ 4, J>J. any jujjjemcm given ajjainsi rhi 
ll&.'S ViiriJ Hv .1 ifnin Ιυν,Π}· jurisdiction in accordance wiih Article 3V|1) and (3) shall, when n has hveome enforccaMi

in ifcvSuu· of nrijiin .inj is inilwi Siatr no longer subicci in nrduvsrv formv of review, he revnenisetl and enforceable in 
•each" Mai»··ί'·»ινν".' " " ; ' ■ ■ . ·' 
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Subrogation and recourse : 

Artich.41 

. 1. The HNS Fund shall, in respect of any amount of compensation for damage paid by the HNS Fund in accordance · 
with Article 14(1). acquire by subrogation die rights that the person so compensated may enjoy against the owner or 
the owner's guarantor. . . . 

2. Nothing in this Convention shall prejudice any rights of recourse or subrogation of the HNS Fund against any ' 
person, including persons referred to in Article 7{2)(d), other than those referred, to in the previous paragraph, in so fai 
as they can.limit their liability. In any event the right of the HNS Fund to subrogation against such persons shall not be . 
less favourable than that of an insurer of the person to whom compensation has been paid. 

3. .Without prejudice to any Other rights of subrogation or recourse against the KNS Fund which may exist, a State 
Party or agency thereof which has paid compensation for damage in accordance with provisions of national law shall 
acquire by subrogation the rights which the person so compensated would have enjoyed under this Convention. 

Supersess ion clause 

Ariide 42 

This Convention shall supersede any convention in force or open for signature, ratification or accession at the date' on 
which this Convention is opened for signature, but only to the extent that such convention would be in conflict with ic" 
however, nothing in this Article shaD affect the obligations of States Parties to States not parry to tb"is Convention arising 
under such convention. ■ 

CHAPTER V 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

In format ion on con t r ibu t ing c a r g o 

Article 4 3 

When depositing an instrument referred to in Article 45{3), and annually thereafter until this Convention enters into 
force for a State, that Siate shall submit to the SecretaryGenera! data on the relevant quantities of contributing cargo 
received or, in the case of LNG, discharged in thai State during the preceding calendar year in respect of the general 
account and each separate account 

first session of the Assembly . 

Article 44 

The SecretaryCentra! shall convene the first session of the Assembly. This session shall take place as soon as possihle 
after the entry into force· of this Convention and, in any case, not more than 30 days after such entry into force. 

CHAPTER VI 

FINAL CLAUSES 

Signature / ra t i f ica t ion , acceptance, approva l a n d accession 

. ' ■ ' . · . · Anirlr 45 . . ■ " ■ ' ■ 

1. Ihi.·. Ciwcniiiin .sh^l! I T open fur signature jiihc Headquarters of the Organisation from 1 OciiiPcr'199f> to Vt 
«Kpirmhir V>^" anil NIUII ihcriaiirr rrnxun iijven I'm aivcuion. .! · ' . ' . ' "  . 
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2. States may express their consenr to be bound by this Convention by: 

(a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or ' 

(b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval: or 

(c) accession. . ■· 

3. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit' of an instrument to that effect wkh· 
the SecretaryGeneral. 

Entry into force 

Article 46 

1. This Convention shall enter into force 18 months after the date oil which the following conditions are fulfilled: 

(a) at least 12 States, including four States each with not less than 2 million units of gross tonnage, have expressed their 
consent to be bound by it. and 

(b) the SecretaryGeneral has received information in accordance with Article 43 that those persons in such States who 
■ would be liable to contribute pursuant to Article 18(1)(a) and (c) have received during the preceding calendar year a 

total quantity of at least 40 million tonnes of cargo contributing to the general account. 

2. For a State which expresses its consent to be bound by this Convention afarthe conditions for entry into force 
have been met, such consent shall take effect three months after the date of expression of such consent, or on the date 
on which this Convention enters into force in accordance with paragraph 1, whichever is the later.·· ■ 

Revis ion and amendment 

• Artirir#7

1. A conference for the purpose of revising or amending this Convention may be convened by the Organisation. 

2. The SecretaryGeneral shall convene a conference of the States Parties to this Convention for revising or amending 
thr Convention, at rhe request of six States Parties or onethird of the States Parties whichever is the higher figure. 

3. Any consent to be bound by this Convention expressed after the date of entry into force of an amendment to this 
Convention shall be deemed to apply to the Convention as amended. 

Amendment of limits 

Arrirlr 4S 

1. Without prejudice to the provisions of Ankle 47. the special procedure in this Anicle shall apply solely for the 
purptnes of amrnilin^ thr limits set out in Anicle 9(1) and Anicle 14(3). 

"27 ""' Upon the request of at least one half, but in no casf less than six. of the States Panies. any proposal to amend the 
limit;, specified in Ankle 9(1). and Ankle 14(5). shall be circulated by the SecretaryGeneral to all Members of the Orj<a

msatinn anil m all Contracting States. 

3. Any amendment proposed and circulated' as above shall be submitted to tht Legal Committee of the Organisam·" 
:t hi. leja! (Virnmntcc) for consideration at a date at least six months after the date of its circulation. 

i. All Ci.itiirai.tinj; Stain, whether or noi Member.·, of the Organisation, shall be emiiltd to participate in the proceed 
ins;» nfihv LSj.tl ("c'lTimiiiiT for ι he consideration and adoption of amendments. 

5. Amendment.* r.h;JI he. adopted by a twothirds itMjfiriiy of iht C'ontMiiing SUMCS present and veiing in the lejj.il 
■nirsmhicr. expanded a* provided in paragraph 4. on ctinditiith that at Ica\t fine half ϋί lhrf'ontaciimj Stints shall hr 
preictiit tluuiriii.l'niiinj:· '  ' . . . ' ■ ' · ■ ■ ■ .  : ' ·  ·. · '.".· .··'■' 

http://Ci.itiirai.tinj
http://lejj.il
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6. When acting on a proposal to amend the limits, the Legal Committee shall' take into account the experience of 
incidents and, in particular, the amount of damage resulting therefrom, changes in the monetary values and.the effect of 
the proposed amendment on the cost of insurance. It shall also.lake into account the relationship between the limits 
established in Article ?{1), and those in Article 14{5}. 

7. (a) No amendment of the limits under this Article may be considered less than five years from the date this Conveo

.. riori. was opened for signature nor less than five years from the date of entry into force of a previous amendment 
under this Article.. · " ■ ;

vi '·,'"'''''"'..'".■.'."...·.. 

(b) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to a limit laid down in this Convention 
increased by six percent per year calculated on a compound basis from the date jon which this Convention was ; 
opened for signature. 

(c) No limit may be increased so as to exceed an amount which corresponds to a limit laid down in this Convention 
multiplied bythree. '■."·' 

8. Any amendment adopted in accordance wirh paragraph 5 shall be notified by the Organisation to all Contracting 
States, the amendment shall be deemed to have been accepted at the end of a period of IS months after the date of 
notification.: unless within that period no less than onefourth of the States which were Contracting Stares at the time of 
the adoption of the amendment have communicated to the SecretaryGeneral that they do not accept the amendment, . 
in which case the amendment is rejected and shall have no effect. 

9. An amendment deemed to have been accepted in accordance with paragraph 8 shall enter into force Ί 8 months 
after its acceptance. 

10. AD Contracting States shall be bound by the amendment, unless they denounce this Convention in accordance 
with Article 49(1) and (2), at least six months' before the amendment enters into force. Such denunciation shaD tike 
effect when the amendment enters into force. 

11. When, an amendment has been adopted but the 18month period for its acceptance has not yet expired, a State 
which becomes a Contracting State during that period shall be bound by the amendment if it enters into'force. Λ State 
which becomes a Contracting State after that period shall be bound by an amendment which has been accepted in 
accordance wifh paragraph 8. In the cases referred to in this paragraph, a State becomes bound by an amendment when 
that amendment enters into force, or when this Convention enters, into force for that State, if later. 

Denunciation 

Αταάε49 

1. This Convention may be denounced by any State Parry at any time after the date on which ii enters into force for 
dial State Party. 

2. Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the SecretaryGeneral. 

3. Denunciation shall take effect 12 months, or such longer period as'may be specified in the instrument of denuncia
tion, after its deposit with the SecretaryGeneral. 

4. Notwithstanding a denunciation by a Slate "Party pursuant to this Article, any provisions of this Convention 
relating to obligations to make contributions under Articles 18, 19 or Article 21 (5) in respect of such payments of 

' compensation as the Assembly may decide relating to an incident which occurs before the denunciation takes effect shall 
continue to apply. . . . . 

Extraordinary sessions of the Assembly 

• Article 5 0 _ ' 

1. Any State Party may. within 'JO days after the deposit of an instrument of denunciation the result of whirli it 
considers will significantly increase ihr level of .contributions from the remaining States Parties, request the Director \a 
convene an extraordinary session of the Assembly. The Director shall convene'the Assembly to meet not less than till 
days after receipt of the request'. 

2. The Director may take the initiative in convene nn extraordinary Session of the Assembly to meet within 60 day·, 
after the deposit of any instrument' of den uncial ion. if the Director.eonsitlcrs that such denunciation will result in .« 
Mgnificam increase in the level of cuntnhutions from the remaining States Partie*. ■ _ 

V II ihr Assembly, at" an cttraoriKn.in· "session, ronitned in arcorJanct with paragraph I or 2 decides that ih. · . " 
denunciationwill result in a M.anilW;Vnt increase in ι hi kvcl of conrrirniiirtiu. from the rem.miint; .States .Panics, any MH.1I 
\t3ir may, not bier iretn 12ti dayvbefnre ihe Jatc im which tile denuncatnm lakes cuVci. dcoiiuncc this fonvriuiun 
iviih cIUiM Irumthi.samc· date. ' ■'■.. .' . .. . i ■ .."'"■'■ ' ." " '-' 

http://mh.1i
file:///t3ir
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Cessation ' 

.· Article51 . 

1. This Convention shall cease to be in force: ·· 

(a) on the date when the number of States Parties falls belowsix: or . . ' . ' ■ · · = " · 

(b) 12 months after the date on which data concerning a previous calendar year were to be communicated to the 
Director in accordance with Article 21, If the data shows that the total quantity of contributing cargo to the genera] 
account in accordance with Article lS(l)(a) and(c) received in the States Parties in that preceding calendar year was 
less than 30 million tonnes. 

Notwithstanding (b), if the total quantity of contributing cargo to the general account in accordance with Article 
18(l)ja) and (c) received in · the States Parties in the preceding calendar year was less than 30 million tonnes but more 
than 25 million tonnes, the Assembly may. if it considers that this was due to exceptional circumstances and is not likely 
to be repeated, decide before the expiry of the abovementioned 12momh period that the Convention shall continue to 
be in force. The Assembly may not. however, take such a decision in more than two subsequent years. 

2. States which are bound by this Convention on the day before the date it ceases to be in force shaD enable the HNS 
Fund to exercise its functions as described under Article 52 and shall, for that purpose only, remain bound, by this 
Convention. 

Winding up of fie HNS fund 

Article 52 

1. If thisConvention ceases t obe in force, the HNS Pond shall nevertheless:· 

(a) meet its obligations in respect of any incident occurring before this Convention ceased to be in force: and 

(b) be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obli
gations under (a), including expenses for the administration nf rh» HN.c ΤαηΛ ne^""""·

fnr rhirpmynp».— 

2. The Assembly shall take all appropriate measures to complete the winding up of the HNS Fund including the 
distribution in an equitable manner of any remaining assets among those persons who have contributed' to the HNS 
Fund. " ' 

3. For tht purposes of this Article the HNS Fund shall remain a legal person. 

Depositaiy 

Article 53 

1. This Convention and any amendment adopted under Anicle 4$ shall be deposited with the SecretaryGeneral. 

2. Thf .SecretaryGenera! shall: 

(a) inform all States which have signed this Convention or acceded thereto, and all Members of the Organisation, of: 
. (ii each new signature or depuit of an_in>iminent of raiiiicaiionacceptan«.a"pprBvaloTacce5sioirtogeihtr wiih 

—rhr~dare"Thereof: 
lift the date of entry into force ol this Conreniion: 
lili'j i>nv proposal to amend the limits on thr amounts of compensation whichhas been mad: in accordance unli 

Anicli i.«!>): 
livi any Amendment which has been adopted in accordance with Article 4S(5): 
iv) tny amendment deemed io. have been aicepted under Anicle 4S(8). together with the date on which thai 

intendment shall enter into force in accordance wiih paragraphs 9 and 10 of thai Anicle: 
:vii the deposit of any instrument of denunciation of this' Convention together with the date on which it is rccrivrd 

and the date on. which trrc denunci.iiitiii liikiMlfeci: and . ■ _  . · " 
'■'vni any cnmniiinii'aiirm.falictl inr fry am· Article in thisConvent km: and  

. il>: irrAittit amfieti true t'ltpk*. όΜηι»Χιιηνι·ηΐκιη io .ill Stairs.ivlnch hayiMigneil. ifiis Convcnuon'or actiJtd ihrrii··' 
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3. As soon as. this Convention enters into force, a certified true copy [hereof shall be transmittfd by the depositary to 
the Secretary-Genera] of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the 
Chanerof the United Nations. . ■■-.-. ' .· ■ 

r taaguages ' ; · . ■ ' . . 

■■■■". Ai&dt 54 

This "Convention is established jn a single original in the ■ Arabic, Chinese,' English, French. Russian and Spanish 
languages, each text being equally authentic . . . . . 

DONE ac London this third day of May one thousand nine hundred and ninecy-six. 

DN "WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised by their .respective Governments for that purpose, have 
signed this'.Conventipn. 7 . . . . . . 
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;
. . ·

:
· . . "

 ; :
Λ

: :
-

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF L1AE1LITY FOR DAMAGE 
CAUSED BY HAZARDOUS AND NOXIOUS SUBSTANCES (HNS) 

Issued in accordance with the provisions of Article 12 of the International Convention on liability and Compensation for 
Damage in.Connectiun wiih the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea. 1996 

Name ofship' Distinctive number 
ur Idlers 

IMOship ' 
iJenUGcalian number Pon of registry Name arid fnB address of the principal place ol 

business of the owner 

This is to certify that there is in force in respect of the abovenamed ship a policy of insurance or other financial security 
satisfying the requirements .of Article 12 of the International Convention on Liability and "Compensation for Damage in 
Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea. 1996. 

Type of security: y . . . . 

Duration of security. .' 

Name and address oftheinsurer(s) and/or guarantors): 

Name: .". 

Address: ...
Λ
: 

' This certificate is valid until: '. .'. 

Issued or certified by the Government of: 
jruli disignaiion nf ih; Slate) 

At ' on . . . . 
(Place) (Dais) 

(Sî nainrr anJ liilr ol issuing ur (rnilyin.i; uffoial) 
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Explanatory notes 

1. If desired, the designation of the Stare may include a reference to the competent public authority of the country where the 
certificate is issued. · . · ' · . · ' . . . 

2. If the total amount of security has been furnished by more than -one source, the amount of each of Them should be 
indicated. - · - ... 

3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated. . 

A. The entry "Duration of the Security' must stipulate the date on which such security takes effect. 

5. The entry 'Address of the insurer(s) and/or guarantorjs)' must indicate the principal place of business of the insurerfs} · 
and/or guarantor^}. If appropriate, the place of business .where the insurance or other security is established shall be 

.indicated.. "-· . . ' ·'· ■ "· 
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■;;.;.·■. . ; . . · . A N N E X η·.· ."/··''"''. 

REGULATIONS FOR THE CALCULATION OF ANNUAL CONTRIBUTIONS TOTHE GENERAL ACCOUNT 

' . " ■ . ■ ■ Regulation J. ' · . ; ·  ' 

1. The fixed sum referred 10 in Article 17(3) shall be determined for each sector in .accordance with these regulations. 

2. When it is necessary to calculate contributions for more than one sector of the genera] account, a separate, fixed 
sum per unit of contributing cargo shall be calculated for each of the following sectors as maybe required: · 

(a) solid bulk materials referred to in Article V(5)(a)(vii); ·.. 

(b) oil. if the.operation of the oil account is postponed or suspended; 

(c) LNG, if the operation of the LNG account is postponed or suspended; 

(d) LPG. if the operation of the LPG account is postponed or suspended:. 

(e) other substances. 

Regulation 2 ' 

1. For each sector, the fixed sum per unir of contributing cargo shaD be the product of the levy per HNS point and 
the sector factor for that sector. 

2. The levy per HNS point shall be the total annual contributions to be levied to the general account divided by the 
total HNS points for all sectors. 

3. The total HNS points for each sector shall be the product of the total volume, measured in metric, tonnes, of 
contributing cargo for that sector and the corresponding sector factor. 

4. A sector factor shaD be calculated as the weighted arithmetic average of the claims/volume ratio for that sector for 
the relevant year and the previous nine years, according to this regulation.' 

5. Except as provided in paragraph 6, the.claims/volume ratio for each of these years shall be calculated as follows: 

(s) established claims, measured in units of account convened from ihe claim currency using the rate applicable on the 
. date of the incident .in question, for damage caused by substances in respect of which contributions to the HNS Fund 

are due for the relevant yean divided by *. 
(b) the volume of contributing cargo corresponding to 'the relevant year. 

6. In cases where the information required in paragraph 'fo) ■""d ft) " nnmv»Mil> iln fiillnurinj) ̂ lnw <:hall hi·" 
meg

1 foi the ualrrlS/Vohimg ratio lor each of the missing years: 

(a) solid bulk materials referred to in Article I (5)(a)(vii) 0 
(b) oil, if the operation of the oil account is postponed 0 
(c) LNG. if the operation of the LNG account is postponed 0 . 

(d) LPG, if the operation of the LPG account is postponed 0 
(e) other substances'  ' · 0.0001 
7. The arithmetic average of the 10 years shall be weighted on a decreasing linear scale, so that the ratio of the rele

• vani year shall have a weight of 10. the year prior to the relevant year shall have a weight of nine, the next preceding 
year shall have a weight of eight, and soon, until the 10th year has a weight of one. 

8. If the operation of a separate account has been suspended, the relevant sector factor shaD be calculated in accor

dance with rhose provisions of this regulation which the Assembly shall consider appropriate. 
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ΜΕΡΟΣ II 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1996 ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΤΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑ ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΣΧΕΙΚ ΜΕ ΤΗ 
'._'.. ·: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ίσϋμβαση ΓΓΟ») 

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τους κινδύνους που ενέγα,η θαλάσοια μεταφορά σε παγκόσμια κλίμακα επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΙΣΘΕΙ, για την ανάγκη "να διασφαλισθεί ότι κατάλληλη, έγκαιρη και αποτελεσματική αποζημίωση SiadSccai για 
τπ πρόσωπα itou έχουν υποστεί ζηρία η οποία προκλήθηκε από περιστατικά σχετικά ρε τη θαλάσσια μεταφορά τέτοιων ουσιών, 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ, να υιοθετήσουν ομοιόμορφους διεθνείς κανόνες και διαδικασίες για τη ρύθμιση θεμάτων ευθύνης και απο
ζημίωσης εξαιτίας τέτοιας ζημίας, 

ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ, άπ οι οικονομικές συνέπειες τον ζημιών που προκαλούνται οπό θαλάασια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών 
ουσιών πρέπει να κετεκέμονται μεταξύ της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των εμπλεκομένων φορτίων, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ,χα ακόλουθα: 

ΚΦΑΑΑΙΟ 1 

ΓΕΝΚΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΟρτσροΙ 

' Άρδρο 1 

Πα τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης 

1. «Πλοίο» οημαίνη κάδε κινούμενο στην ΰαληααα οκάφος και πλατό ναυπήγημα, οποιουδήποτε τύπου. 

2.'«Πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε, φυσικό πρόσωπο ή προσωπική εταιρεία ή εταιρεία δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με 
νομική προσωπικότητα' ή μη, συμπεριλαμβανομένου κράτους ή οποιουδήποτε από τα μέρη από τα οποία το κράτος αποτε

λώπι. 

3. ιΠλοιοκτήτης» σημαίνει το πρόσωπο ή τα, πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο ας κύριοι του πλοίου ή, σε περί

πτωση απουσίας τέτοιας εγγραφής το' πρόσωπο ή τα.πράπωπα στα αποίιι ανήκει το πλοίο. Παραταϋτα, στην περίπτωση 
^ιλο{&ι±οιαΓ«ήκρ.θΓ.ιφοτοςκαν^Νθποίου^ m η 

διαχειρίστρια του πλοίου, «πλοιοκτήτης, σημαίνει πυτη την εταιρεία 

1. «Παραλήπτης» σηρεάνπ επε: . 
α) το πρόσωπο που διενεργεί τη φυσική παραλαβή ασφέρονιος φορτίου το οποίο εκφορτώνεται οχ λιμάνια και σταθμούς 

ενός κράιους μέλους, με την προϋπόθεση άτι αν κατά το χρόνο παραλαβής το πρόσωπο που διενεργεί την φυσική παρα

λαβή του φορτίου σέρνει ως πράκτορας άλλου προσώπου το οποίο υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους 
μέλους, τότε εφόσον ό πράκτορας αναφέρει τα στοιχώ του. εντολέα στο κεφάλαωΕΕΟ. ως παραλήπτης θεωρείται ο 
εντολέας είτε 

β) το πρόσωπο σ" ένα κράτος μέλος το οποίο, ούμφωνο με το"Γσωτερικάδίκιαό του κράτους μέλους αυτού, θεωρείται ο 
παραλήπτης τοιι οοφέροντος φορτίου που εκφορτώνεται σε λιμάνια και σταθμούς κράτους μέλους,μχπην προϋπόθεση" 
ότι το συνολικό εισφέρσν φορτίο το οποίο παραλαμβάνεται σύμιριβνα με το ανωτέρω εσωτερικό δίκαιη είναι κατ* αυαίαν 
ί&ωμεηυτο το οποίρθιι ειχΓ.παραληη'ΰήόΐίίφωΐ'αμετο.σιοτχείοα). . ' ; · " . · . 

5. «Επικίν^ΐςκαι.ΕιπβλόβεϊςΟΗαί.ο;' (ΕΕΟ) σημιιίνΰ: ·' 
π) 'οποιεσδήποτε ουσίες ι·λικό και .αντικείμενη που μεταφέρονται όε πλοίο ως φορτίο, οι οποίες αναφέρονιαι στα σημεία ί'ι 

έως vjj) κατωτέρω. 
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' ϋ) επιβλαβείς ρευστές ουσίες μεταφερόμενες χΰ5η\* οι οποίες αναφέρονται στο προσάρτημα U του "παραρτήματος. 11 
της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία του 1973. σηιος τροποποιήθηκε από τοσχετικό 

■ πρωτόκολλο του 1973, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και'ουσίες κατ μείγματα τα οποία έχουν ταξινομηθεί πρόσω' 
ρινά πτις κατηγορίες ρύπανσης Α, Β, Γ ή Λ σύμφωνα pi το\· «ινπ\ισμό 3(4) του προαναφερόμενου παραρτήματος 
u· "".· :■ . ; \..-..'" .:■-.- . . ·

: ···· :.· ' . ,'·  '·■ .'·'.■ · .  . . ■ ; ' 

iii) επικίνδυνες ρευστές ουώς μεταφερόμενες χύδην οι οποίες απαρώμούνιαι στο κεφάλαιο 17 του διεθνούς κώδικα 
για την κατασκευή κοι τον εξοπλισμό πλοίων μεταφερόντων εmκτv5υvxςχημlεές ουσίες χύδην του 1983, όπως έχο 
τροποποιηθεί και τα επικίνδυνα προϊόντα για τα οποία έχουν τεθεί από τη διοίκηση en τις διοικήσεις των εμπλε

κομένων λιμένων οι αρχικές κατάλληλες προϋπόθεσης μεταφοράς, οιιμφωνΏ με την παράγραφο 1.1.3 του Κώδικα

iv) επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, υλικά απ.αντικεΐμΕνα σε.οτιοκευασμ^η μορφή, τα onda καλύπτονται από τον 
. διεθνή ναυτιλιακό κώδικα επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως έχα τροποποιηθεί· 

• ν) υγροποιημένα αέρια όπως απαριθμούνται στο κεφάλαιο 19 του διεθνούς κώδικα για την κατασκευή και τον εϊοπλι

ομά πλοίων μεταφερόντων υγροποιημένα αέρια χύδην του 1983, όπως έχει τροποποιηθεί και προϊόντα για τα οποία 
έχουν τεθεί από την διοίκηση και τις διοικήσεις των εμπλεκομένων λιμένων οι αρχικές κατάλληλες προϋποθέσεις 
μεταφοράς σύμφωνα με"την παράγραφο 1.1.6 του Κώδικα· 

νί) υγρές ουαίες ρπαφερόμζνες χύδην ρε σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 60 ° Κελσίου το οποίο μετράται 
με τη μέθοδο του κλειστού δοχείου

vji) στερεά υλικά χύδην τα. οποία εμπεριέχουν χημικούς κινδύνους και καλύπτονται από το προσάρτημα Β του Κώδικα 
. για την ααφαλή πρακτική σε σχέση ρε, ξηρά χύδην φορτία, όπως έχα τροποποιηθεί, στο βαθμό nuu οι ουσίες αιπές 

ΐΛτοκπνται επίσης στις διατάξεις του διεθνούς ναυτιλιακού κώδικα επικίνδυνων εμπορευμάτων όταν μεταφέρονται σε 
συσκευασμένη μορφή και 

β), κατάλοιπα από προηγούμενη μειαφορά χύδην ουσιών, που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία ί] έως iii) και σημεία ν) 
έως vii) ανοπέρα. 

β6. «Ζημία* σημαίνει: · * 

α), απώλεια ζωής ή τραυματισμό επί του πλοίου ή εκτός πλοίου που μεταφέρει επικίνδυνες ή επιβλαβείς ουσίες, τη οποία 
προκαλούνται από τις ουσίες αυτές· 

β) απώλεια ή ζημία περιουσίας εκτός πλοίου που μεταφέρο επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες οι οποίες προπΛούνται από" 
τις ουσίες αυτές· · · 

γ) απώλεια ή ζημία από μόλυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από τις επικίνδυνες «η επιβλαβείς ουσίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι η αποζημίωση για τη βλάβη του περιβάλλοντος με εξαίρεση την αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη 
από την βλάβη, αυτή, θα περιορίζεται σε δαπάνες για εύλογα μέτρα αποκατάστασης που πράγματι ελήφθησαν ή τφόκπ

Tta να ληώθούχκαι ._' ' " " . " . 

δ) τη δαπάνη για προληπτικά μέτρα και περαιτέρω απώλεια ή ζημία που προκαλούνται από τα προληπτικά μέτρο. 

• Όπου δεν είναι εύλογα δυνατό να γίνει διάκριση της ζημίας που προκαλεπαι από τις επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες από . 
αιπή πον προκαλείται από άλλους παράγοντες, όλη η παραπάνω ζημία Βπ θεωρείται ότι έχει προκληθεί από τις επικίνδυνες 
κπι Επιβλαβείς ουσίες εκτός αν, KUJ σιο μέτρο που, η ζημία nuu προκλήθηκε από άλλους παράγοντες αποιελεί ζημία τη: 
μορφής που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3. 

Στην παράγραφο αυτή έχει προκληθεί από τις ουσίες αυτές· σημαίνει ότι έχει προκληθεί από την επικίνδυνη ή επιβλαβή 
φύση των ουσιών. 

?. ■Προληπτικά μέτρο» σημαίνει οποιαδήποτε εύλογιι μέτρα τα οποία λαμβάνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο οίον συμβεί 

ένα περιστατικό, για την πρόληψη ή μείωση της ζημίας. 

&. Πτρκτκπικό· ιίημαίνπ ίΗίπιοδήποττ συμβάν ή οειρά συμβάντων πηιι έχουν την ίδια προέλΐυση το οποίο προκαλτί ζημίΐ! ή 
δημιουργεί [MfftitT και ΓΠικτίμενη απειλή πρόκλησης ζημίας. 

». ·Θαλίιοι··ιιι μεταφορά nqj.uiivr» την περίοδο από τη στιγμή που οι επικίνδυνες και επιβλαβής ουσίες εισφχονίιη of 
uBinuwpiinr μτ|η·κ ΐιπι ιξιβλιιιμιηΊ τυι.· πλίΑιιι κιίκι τη yoplmfli. μέχρι τη σιινυή 3"" mmcpn νιι βρίηκιτπιιι nr rmmuAf|

" ποτ^έρος4ήιιΕ&5!ΐλιβμούηοοτιωίΜΤΓκΤ>Ιη
,
ίην εκφόρτωση. Αν hrv χρησιμοποιείται εξηπλιομός του πλοίου, η nrpiohoc 

«ipjriin em λήγπ ιηιΪΓίίοιχιι ότιιν οι rrntiviintc και πιιβλπβπί ouoif.c ίη/λθουν την κουπαστή του πλοίου. 

1 Γ·. ■ [ιοφίρογ ιρ',ιπιο ■ nqpiihii οπιιιεοδήποιΐ" ιτιικϊνίιΐΛΐς και ΐ'πιβλιιβιτς ουσίες που μειαφέρυνιω ππύ ι η Οάλιισοιι ωί φη|ΐπΜ 
«Μ. λιμάνι ή αΊιίομι'ι mn έδαφίο: Γνής κράτους μέλους και ιχφορτώνονιαι στο κράτος αυτό. Φορτίο υπό ΐΜίμπακόμιοη ι·· . 
ικιιΑι pri,iqii|mm ιοπ/Οιτιις, ή μέσω λίμένιΐς ή σιιιΟμπύ, mi» mi πλοίιι πι: άλλο, rv άλω ή ιν μέρη. κιηι'ιιη διιιρκιτιΐ ιηι 
μποφορΰς ιιπόΐίΐ λιμάνι ή ιο crculpo της ιίρνικήν; φόρτωσης σιο λιμάνι ή ιιιν σιιιίΐμύ τοιπτλικου προορισμού. QEIOJU ίι·ι. 
tintjiijHn· «iCj|/ii.̂  ικηνι .rvtiuOjnicti μπην παραλαβή υιυν τΛικό τη^οριομό. . 

! 1. KieuiXirK ΕΕ·> ·>η)ΒΠνΓπ·< 8ΐΓΪίνΓςκίφιΊλοι·ιι·πιι:ίνΛιη·ΐυνκιιι ΓΠίβλιιβιϊιν οικιών JKW ι&ρΰπαι ρύμψων»! μί "το U|'iS|V· 13

 ! Ι'.. .•ν'Ί'ιιι.ή μ·»··ι«ι ••ηιι.ίν. ιΊ.ι μί,ίΕνΐ Ιριψηιίΐ;κι"· iiKiiiidiii άπϋς ιΐ)·ΙϋΊιν aniVio ΔιτΊΚίι ,ΝϊόμκΐΗΐιιικό TtqiihJ. 
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0 * ifa * ™&W** Δαΐα το κράτος νηολόγησης τουπλοίου an σε ovian 
με πλοίο pi) νηολογημένο, το «pane, τη οηρπϊα TOU οποίου. δικαιούται να υψώοει το πλώο/ * * 

14
' i i to£S , 'SSS?

 0
"

0 l 0 v 8
ty

n e ^ ° «ώη«υοης oubSmw α επιβλαβών ουσιών που παραλαμβάνονται από ρέοο 

15. ·ΔΐΓΐώίΛττής.οηρώνητ^δ^8υντήτουαφαλο5ουΕΕΟ.. ;■ .: .. 
16. Όργανιορος.οημαίνη τον Διώνη Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΜΟ). ; ; . . . " . . . . 
17. .Γρικάς Γραμματέας, σημαίνε» τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού/ 

Παραρτήματα 

. · ; . ' ■ , Λρθρο 2 

Τα παραρτήματα της παρούσας σύμβασης αποτελούν ενιαίο τμήμα αυτής. 

Πεδίο εφαρμογής' 

■ Άρθρο 3 . · 

Η παρούσα σύμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά: 

α) σε οποιαδήποτε ζημία η οποία προκαλείται στο έδαφος, συρπεριλαρβανορένων των'χωρ,κών υδάτων/κράτους μ&ους

β) ^ Γ Ι ^ Ϊ ^ ™
1

" « Τ Ρ * »
0
" * Π « Λ . Π Ρ Μ Α Λ Β στην αποκλειστική «ι^ηπκή ζώνη «*ός κράτους αέλους 

Ϊ Ι ^ Μ Ξ Ϊ ^ Τ
9
* * *

 μΕ
· ^ & ώ ά ς R n n o *

 m *" ^ «  μ έ λ ο ς δεν έχει' ονστήσε. Thorn ζώΓοτ^ν 
• S ^ ™ ? ^ "

π 6 ? ^ ^ ™ » « Wκαοόρ,σε.ονμφ^αμετο δώνέςδίκΙο. σ^ορεΓμ
1 α^Ι 

S S S ^ «ερ,ασοτερο απο 200 ναυτικά μίλια από τ,ς γραμμές βάοης από τ,ς οποίες pnpfaa'n εύρος ^ J p p X 

Υ) ZXJSSR °"*
 Χφί "Ρ

0
**

0
*!*"!

 m
° >

laXu
™l ™ β ά λ λ ο ν τ ο ς η οποία προκαλείται έ&ο από το έδαφος συ

τ^^κρΚμ^ίς £ " * ^ ^ " ^ W ̂ * ° ^ ***' « **»» «otoSSISK^ 
δ) οε προληπτικά μέτρα, οπουδήποτε λαμβάνονται αυτά. 

«aeft;· ' ..·ί.ν:... 

Αρθρο 4 ■

L E ^ ^ ^
0 1 <

?"
Πηήαης Y1D ¥ "

 nW
' " Ρ ^ ^ Φ

1 « δ τη θαλάσσια μεταφορά nrnrhW· κα. 
άβλαβων ουσιών με Την π^ρπη 1 ω ν απαιτήσεων nou απορρέουν από οποιαδήποτε σύμβαση μεταφοράς ωπορευμάτων Μ π,. 

2. Η παρούσα σύμβαση δει· εφαρμόζεται στο βαθμό που οι.διατάξεις της αντίκεινται αε διατίίπς του εφαρμοστέου δίκαιο., 
σχετικά με εργατικές ίτπηζημιώοεις ή προγράμματα κοινωνικής «αφάλιαης «ραρμοσιεου δίκαιοι, 

3. Η παρούσα σύμβαση δεν εφαρμόζεται: 
U) l ^ v l V ^ ^ ^ " l ™

1
* . ""ή "Ρίζπ«" mrpr διεθνή σύμβαση για την ασι.κή ευθύνη από ίημίπ εξαιτίας ρύπανσης από 

πετρέλαιο του 1969. οηως εχε. τροπαπο.ηΒο πνιϊαρτφα «η· γκ. μη. τέτο.π ζημία οφείλπ,η ή οχ. αποζημίωση οώ. J m . μ. 
την sofiantivu πύμβαση. και ' " ' ' ̂  Η 

β) στ ζημίι. η οποία προκαλώ οι από ραδιενεργή υλικό κλάαης ? «ως ορίζεται είτε οτο StrS™ ναυτικό κώδικα ntinvbim*· 
Φ^ηφατωι,^ηπω^η τροποπ.ηη8τί throw snwwnnuu Β τηυ κώδικα .nyflnfr πρηττητή,· Γ η ^ , ^ , , . ^ 

Ρ" ., ^ ,
Ι,3

.
Λ 11

>
ν « Ρ " « » \ ™Ι« π.ιραγίώφο» 5 οι διατάξεις της παρούσας ούμβ ι̂της hrv tfiwAbnicn σε πολεμικά πλ.Η.. 

(κιηϋηΐΛΐι JIAOIU !OU παλεμικοϋ W.UIIKOU η ιιλλιι πλοίο η κ^άίφα ή εκμπΰλλειίΐη ίων unoiui ιηήκει οε κράιοςΖχ τα onn;,i 
Xiqapaaanvnia. apex ίο ntipov. μό\·ο οι «ιβφνηιικές μη ψβορικές ΓΠίχΓιρήοΓΛ 

5. ΐνα κ,noc jaXoc paopri ηι usufuciiti να ε^ιμόΐπ την n.ipoun.1 οί.).β.ιηη σιιι πολεμκύ πλοίι. ιο.ι ή στ άλλα ιλ...;, 
Trti w u Βτριγραφ,νιαι (ππν snpt^·,*.,»·! Α. Ιιψ πτρίιπωιιι »>«ή. "ι,·«τλα \ΐΐ γνωσι.ιποιήοιι ΙΟΙΠΛ .ττον γενικό γτ·αιηιαιι·ι 
3f(ιvv^ιoIMCι>^^uς^c«lC«γΛuςκιn^ιςπ|\τ&ι■J9r^ιc.ππής^ηcεφαpμΛγlic 

··. Λνα^ψικά |Κ r.Vki m οποί,; «vrpow ριη>· κυμΜιρα κρΐποικ jiftowe" και χρηΓ.ψοηοίοιηι.Γ. γ... εμπορικοικ οκπΛίκ; 
κίΛ κ,«πκ tivus_hin.w. vu .v.rjtvi lTuj hn:.ra>}»«iic Β.Λ· .ipidiviui m.· .y.fy. 3S KiiH(?n^.v,,m..«.nnSri .do όλες TIC IV 
rwvic iu» τ«ΜΜ.·η»ΐ|ΐγ«(ΐρ 4κι.ιτην Πνίηητιι κν.'uc>inoi|^ou itu>niuc . ^ 
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Ι. Κατά το χρόνο επικύρωσης αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στην παρούσα σύμβαση ή σε οποιονδήποτε μπ.αγενέ
σττρο χρόνο/ ένα κράτος δύναται να δηλώσει ότι η παρουαα σύμβαση to ε^αρμόζετ« σε πλοία: 

• η) των οποίων η ολική χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους 200 κόρους, και . 

β) τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες μόνο σε συσκευασμένη μορφή, και 

γ)' όταν εκτελούν ΐϊλόες μεταξύ λιμένων ή εγκαταστάσεων του κράτους αυτού. 

2. Οταν Εύο γειτονικά κράτη συμφωνούν ότι η παρούσα σύμβαση δεν 3α εφαρμόζεται στα πλοία που καλύπτονται από την 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β] όταν εκτελούν πλόες μεταξύ λιμένων, ή εγκαταστάσεων των κρατών ανιών, τα ενδιαφερόμενα 
κράτη δύνανται να δηλώσουν ότι η εξαίρεση από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης που έχει δηλωθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ισχύει και για τα πλοία που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφα 

3. Οποιοδήποτε κράτος το οποίο έχει προβεί στην δήλωση που προβλέπεται από τις παραγράφους J ή 2 μπορεί να ανακάλε
σα την δήλωση αυτή οποτεδήποτε. 

4. Δήλωση που έγινε σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 και ανάκληση της δήλωσης που έγινε σύμφωνα με την παράγραφο 
3, κατατίθεται οτον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος τη γνωστοποιεί στο διευθυντή μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
σύμβασης 

5. Όταν ένα κράτος έχει προβεί σε δήλωση σύμφωνα με τις παραγράφους 1' ή 2 και δεν την έχα ανακάλεσα, σι επικίνδυνες 
και επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται σε πλοία που αναφέρονταν οε μία από αυτές τις παραγράφους δεν θεωρούνται ως ει· 
σφέροΥ φορτίο για το σκοπό της εφαρμογής των άρθρων 18. 20. του άρθρου 21 παράγραφο; 5 ran του άρθρου 43. 

6. Το κεφάλαιο ΕΕΟ δεν ευθύνεται σε καταβολή αποζημίωσης για ζημία που προκλήθηκε από ουσίες που μεταφέρονται σε 
πλοίο στο οποίο δεν εφαρμόζεται η παρούσα σύμβαση μπα από δήλωση που έγινε σύμφωνα με τις παραγράφους ] ή 2, στο 
μέτρο που: · ' " ' . ' * 
α) η ζημία, όπως αυτή ορίζεται ατο άρθρο 1 παράγραφος 6 στοιχεία α}, β) ή γ), προκλήθηκε 

0 ατο έδαφος, οτηιτιεριλαμβαναρένων των χωρικών υδάτων, κράτους το οποίο έχα προβεί σε δήλωση ή, σε περίπτωση γειτο
νικών κρατών που έχουν προβεί σε δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 2, οποιουδήποτε από τα δύο κράτη, ή 

if) στην αποκλειστινή οικονομική ζώνη ή στην περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο β), του κράτους ή των κρατών 
που αναφέρονται στο σημείο Q, 

β) η ζημία περύ\αμβάνει μέτρα που λήφθηκαν για την πρόληψη ή μείωση της ζημίας αυτής 

Καθήκοντα των κρεετών μ ε λ ώ ν 

. . . 'Αφρό 6 

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να διασφαλίζει την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης η. οποία απορρέει από την παρούσα 
σύμβαση και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την. νομοθεσία του, στα οποία περιλαμβάνεται η επιβολή κυρώσεων, 
όπου κρίνει αυτό αναγκαίο, προς το σκοπό της αποτελεσματικής εκπλήρωσης οποιασδήποτε τέτοιας υποχρέωσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΕΥΘΥΝΗ 

Ευθύνη του ι ιλοιοκτήτη 

λρίίρο 7 . 5 

1. Mr την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 tni 3. ο πλοιοκτήτης κατά το χρόνο επέλευσης ενός περιστατιιηύ 
. ευθίατΜΐ γιο τη ζημία που προβλήθηκε από οπαιτοδήποττ ππκίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες οε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά 
Tout navw nr πλοίο, υπύ τον όρο ότι. uv το περιστατικά unmrAriTui από σειρά συμβάντων που έχουν την ί&ιη προέλευση » 
πλοιοκτήτης ϊία qtipn ιυίΐύνη κατά το χρόνο επίλευοης ίου πρώτου από τα παραπάνω συμβάντα. 

2. Ο πλοιοκτήτης· ixv ψτρπ ευθύνη' αν αποδε&ι ότι: 

α) η ΐημίιι ήιιιν (ΙΓ,ΟΤΓΧΓΟΙΙΙΙ πρά&ης πολέμου, εχθρατιρώών. εμφυλίου παλέμυΐ', είιγτραης ή φυοικρύ φιηνομένοί' ur rtiufu· 
τΐίό. ηνατϊόφιυιπίι και ακαταμάχητο χαρακτήρα, ή 

$) η ΐηϊιΰι πιη,ικλήίΐηκε Γίολοκλήμαυ από πμάίη ή πημάλτ.φη ιμιτου η οποϊιι τιλετίΐηκΓ με πρόίΐεση πρόκλησης ϊημκκ: ή ". 
V) η ΰνίΐίίι 3inu\ttii^i r£fafnafif»M· οπϊι uurXmt i\ άλλη 3ιιράνιιμη ημά£η ηπιικιιΐίϊήπΐϊΐΓ 4ύ·(ΪΓΓΛηιιηΰ ή άλλης αρχή; rniu>u

,τ.ιπιίΓνηι. ju· την ««ντήμηοη των φάρων ή ί"ιλλ«Λ βιιη'ιίηιιάΐιίΐ 'vuurorAoii.c κιπιι τη\· ι'ΐΛκηηη της λεττυυργίίκ: ιιυτής ή 

V. 
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δ) η μη παροχή πληροφοριών από τον φορτωτή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σχετικά ρε την επικίνδυνη τα επιβλαβή φύση 
των οιιαιών που φορτώθηκαν επε 

ϊ) προκάλεσε εν 6λω ή εν μέρει την ζημία είτε '."...'.'"·''■'· 
ii) οδήγησε τον πλοιοκτήτη οτη μη λήψη ασφάλισης σύμφωνα με το άρ3ρο12· ".'·". 

ρε την προϋπόθεση άτι ούτε ο πλοιοκτήτης ούτε οι βοηθοί εκπλήρωσης ή εντολοδόχοι αυτού γνώριζαν ή όφειλαν εύλογα να 
γνωρίζουν την επικίνδυνη και επιβλαβή φύση των ουσιών που φορτώθηκαν. 

3. Αν ο πλοιοκτήτης αποδείξει ότι η ζημία προκλήθηκε εν όλω ή εν μέρα είτε από πράξη ή παράληψη του προσώπου που 
υπέστη τη ζημία, το οποίο ενεργούσε με πρόθεση πρόκλησης ζημίας επε από αμέλεια αυτού του προσώπου, ο πλοιοκτήτης.' 
δύναται να απαλλαγεί ολικά ή μερικά από την ευθύνη ένανιι αυτού ιού προσώπου. . . . 

4. Οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση μπορεί να εγερθεί κατά του πλοιοκτήτη μόνο σύμφωνα ρε τις διατάξεις της ' 
παρούσας σύμβασης. ■ 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, καμία απαπηση για αποζημίωση σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ή άλλως δεν 
μπορεί να εγερθεί κατά: · ' . 

α) των βοηθών εκπλήρωσης ή εντολοδόχων του πλοιοκτήτη ή των μελών του πληρώματος

β) του πλοηγού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο, χωρίς να είναι μέλος του πληρώματος, παρέχπ υπηρεσίες για το 
πλοίο· ■ · . . ' . · : 

γ) οποιουδήποτε ναυλωτή (όπως και αν αυτός περιγράφεται, συμπεριλαμβανομένου του ναυλωτή γυμνού πλοίου), διαχειριστή 
ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο ασκεί τη λειτουργία του πλοίου

δ) οποιουδήποτε προσώπου το οποίο παρέχει υπηρεσίες διάσωσης με τη συναΰεση του πλοιοκτήτη ή μετά από εντολές αρμό
διας δημόσιας ηρχής

ε) οποιουδήποτε προσώπου το οποί ο λαμβάνει προληπτικά μέτρα και 

στ) των βοηθών εκπλήρωση; ή εντολοδόχων των προσώπων που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία γ), δ) καα ε). 

εκτός αν η ζημία προκλήθηκε από προσωπική του; πράξη ή παράλειψη η οποία τελέστηκε με πρόθεση πρόκλησης της ζημίας 
αυτής ή απερίσκεπτο κεπ εν γνώσα ότι η ζημία αυτή ήταν πιθανό να επέλθει · 

6.' Καμία διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν παράβλαπτα οποιοδήποτε υπάρχον δικαίωμα του πλοιοκτήτη να ατροφεί ενα

ντίον οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεαπκά, του φορτωτή ή παραλήπτη της ουσίας που προκάλεσε την ζημία 
ή των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 5. 

Περιστατικά σεα οποία εμπλέκονται δύο ή περισσότερα πλοία 

Άρδρο 8 

1. Στην περίπτωση που η ζημία προκλήθηκε από περιοταιικό στο οποίο" εμπλέκονται δύο ή περισσότερα πλοία, κάθε ένα από 
τα οποία μεταφέρει επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες ο κάθε πλοιοκτήτης ευθύνεται γιο την ζημία, εκτός αν απαλλάσσεται 
σύμφωνα με το άρθρο 7. Οι πλοιοκτήτες ευθύνονται ος όλόκληρον για το σύνολο μιας τέτοιας ζημίας που δεν· είναι εύλογα 
διαιρετή. 

2. Εντούτοις, οι πλοιοκτήτες δικαιούνται να περιορίσουν την ευθύνη που αναλογεί σε καθένα από αυτούς σύμφωνα με το 
άρθρο Ρ.' 

3. Το πιΐ|ΐΓη· ά|ΐθ|ΐυ ίϊεν χεριουίόι μι" Vini'vu 1[HKH>HI δαιΛομα nun ενός πλυιιικτήιη να σηιαφε) κιπά ιιιυ ίιλλιπι. 

Πιριοριπρός της ιυΟύνης 

Ι. ϋ πλοιοκτήτης ίικαιϋίπιι: νιι περιορίσει την ηιθι°ινη τΛυ δυνάμει της παρούσας ούμβασης σε σχέση με οποιοδήποΐί πίμι

Λΐιπικύ. μέχρι ενός οιινολικού ποσυιΊ sin· υπολαγιϋΊαι «η. (KuXcniDuc 

ι» 10 ίκαιομμϋρηι λογιστικές μύνίιδιc για πλοίο η ν·α(ΐητιι.ιιΐητΐΊ τοι· οποίου δεν υπιρβιιΚτι τοιιί 2 ΙιΙιΙΙ κόροιις tm 

β), γιιι ηλοίj με μεγιιλίπεμη χωμητικάτηιιΐ. τ» titiAi«ιί'ο πικΟ επιπρόσθετα ιιι/ιιιύ που ιηιιφ£|ΐΐηιΐι σιιι οιοιχρο ιι): 
γιιι K.'fi'b ki'ijuj ιΐϋΛ 2 AM jir\f< in ι·ιαι. 1 5ι.·ι.ι .\nyirtiu.ri pfivfifcix 
yw κιιΓί:· κόρο άνω τον in CHHi. ί·'.'..· .V.\viiu\ui«nibic· '_ . 

•Ι3ι'ι ιην S|H>fi3iTSfiwj. I'^UC. cni in ■·,·..·..iAii..'' ιΐ:ίΐι". >.v, Ίε·-· .'..ipfxiivn Of winini 5ί|ιπιω·.η Til 1 »'«tj εκιπύρίιύρΐιι λ·.νΐ"ΐι.ιι·. 
I»· <l'li«C ' ■ · . . · ' . . . ' 
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2. Ο πλοιοκτήτης δεν δικαιούται να περιορίσει την ευθύνη ίου σύμφωνα ρε την παμεώτ» σύμβαση cw αποδαχθο ότι η ζημία 
προήλθε από προσωπική πράξη ή παράλειψη Tea» πλοιοκτήτη η οποία τελέσθηκε/με πρόθεση πρόκληημ: της ζημίας αυτής ή 
απερίσκεπτα και εν γνώσει ότι η ζημία αυτή ήταν πιθανό να επέλθει. 

3.. Ο πλοιοκτήτης, προκειμένου να επωφεληθεί του περιορισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 1, όφειλα να συστήσει 
κεφάλαιο οτ/νολικοϋ ποσού ίσου με το όριο ευθύνης που προβλέπεται στην παράγραφο Ι,.στο δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή .. 
οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη ενώπιον του οποίου εγείρεται αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 38 ή, αν δεν εγείρεται αγωγή, 
στο δικαστήριο ή· άλλη αρμόδια αρχή οποιουδήποτε από τα κράτη μέλη ενώπιον του οποίου είναι δυνατό να.εγερθεί αγωγή . 
σύμφωνα με το άρθρο 38. Το κεφάλαιο μπορεί να συσταθεί με κατάθεση του ποσού ή τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ή άλλης · 
εγγύησης η οποία είναι αποδεκτή κατά το δίκαιο του κράτους μέλους όπου συστήνεται το κεφάλαιο και η οποία κρίνεται ως 
•επαρκής από το δικαστήριο ή τη σχετική αρμόδια αρχή. ,.■ . ■  . · . "··■.·.. 

4: Με την επιφύλαξη ίων διεπάξεωντου όρθρου 11, το κεφάλαιο διπνέμειαιμειαξύτων δανπστώνκπτ' αναλογία των ποσών 
των αποδεδειγμένων απαιτήσεων τους. . · 

5. Ιε περίπτωση που, πριν τη διανομή του κεφαλαίου, ο πλοιοκτήτης ή οποιοσδήποτε από τους βοηθούς εκπλήρωσης ή εντο

λοδόχοι του πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο παρέχει στον πλοιοκτήτη ασφάλιση ή άλλη οικονομική εξασφάλιση 
έχει, ως αποτέλεσμα του εν λόγω περιστατικού, καταβολή αποζημίωση γιπ ζημία, το πρόσωπο αυτό δικαιούται να υποκατα

σταθεί στα δίκαιώματπ τοιι πρόσωπον πουαποζημιώθηεε σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, μέχρι του ποσού που αυτό το 
πρόσωπο κατέβαλε. . 

6. Το δικαίωμα υποκατάαταοής που προβλέπεται στην παράγραφο 5. μπορεί να ασκηθεί επίσης ππό πρόσωπο διάφορο από 
. αυτά nou αναφέρονται στην παράγραφο αυτή σε σχέση με οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης για ζημία την οποία κατέβαλε το 
πρόοωπο αυτό αλλά μόνο στο μέτρο που η υποκατάσταση αυτή επιτρέπεται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. 

7. Όταν πλοιοκτήτες ή άλλα πρόσωπα αποδείξουν άτι μπορεί να υποχρεωθούν να καταβάλουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
εν όλω ή εν μέρει οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης ως προς το οποίο θα είχαν δικαίωμα ιιποκατάστααης σύμφωνα με τις 
παραγράφους S και 6 αν η αποζημίωση είχε καταβληθεί πρτν διανεμηθεί το κεφάλαιο, το δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή του 
κράτους όπου έχα συστηθεί το. κεφάλαιο δύναται να διάταξα να αποχωρισθεί προσωρινά επαρκές ποσό ώστε να μπορέσει το 
πρόσωπο αυτό στη μεταγενέστερη αυτή ημερομηνία νά προβεί σε εκτέλεση σε σχέση με την απαίτηση του κατά του κεφαλαίου. 

£. Απαιτήσεις σχετικά με έξοδα ή θυσίες που .έγιναν εύλογα και εκούσια από τον πλοιοκτήτη προς τον σκοπό πρόληψης ή 
μείωσης της ζημίας κατατάσσονται σύμμετρα με άλλες απαιτήσεις κατά του κεφαλαϊου.

9. α) Τα ποσά ποιι πταφέρογται στην παράγραφο 1 μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα με βάση την ισατπιία μεταξύ του νομί

σματος αχπού και .του οδικού τραβήκπκού δικαιώματος κατά την ημερομηνία σύστασης του κεφαλαίου που αναφέρειπι 
στην παράγραφο 3. Η ισοτιμία μεταξύ του εθνικού νομίσματος ενός κράτους μέλους nou dven μέλος του διεθνούς νομν

f σματικού ταμείου, και του ειδικού τραβηκτικού. δυίάιώματος υπολογίζεται σύμφωνα ρε τη μέθοδο εύρεσης ισοτψίας που 
. εφαρμόζεται κατά την εν λόγω ημερομηνία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο'για τις λειτουργίες και συναλλαγές του. 

Η ισοηπιία μεααξύ τοιι ώνικυΐι νομίσματος ενός κράτους μέλους κιπ του ειδικού τραβηκτικού δικαιώματος όταν το 
κράτος αυτό δεν είναι μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπολογίζεται με τρόπο που καθορίζεται από το κράτος 
αυτά. :

 : " ' ' 

β) Παραταύτα, ένα κράτος μέλος που δεν είναι μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και το δίκαιο του οποίου δη* 
επιτρέπει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 στοιχείο α) δύναται, κατά το,χρόνο επικύρωσης αποδοχής 
έγκρισης ή προσχώρησης στην παρούσα σύμβαση ή οποτεδήποτε μετέπειτα να δηλώσει ότι η λογιστική μονάδα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 9 στοιχείο α) θα ισούται με 15 χρυσά φράγκα. Το χρυσό φράγκο που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο ισοδυναμεί ρε εξήντα πέντε και ήμισυ (65,50) χιλιοστόγραμμα χρυσού καθαρότητας εννιακοσίων 
χιλιοστών. Η μετατροπή του χρυσού φράγκου σε εθνικό νόμισμα γίνεται σύμφωνα με το δίκαιο του ενδιαφερόμενου 
κράτους · 

γ) Ο υπολογισμός που προβλέπεται uno το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 στοιχείο α) και η μετατροπή που πρόβλεπε

ται από την παράγραφα 9 στοιχείο β) γίνονται κατά τρόπο ώστε να εκφράζυ™.· mo εθνικό νόμισμα του κράτους μέλαικ 
όσο το.δυνατό περισσότερο την πρπγματική αϊ\α των ποσών της παραγράφου ] όπως αυτά θα προέκυπταν από την εφαρ

μογή των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 9 στοιχείο α). Τα κράτη μέλη οφείλουν νη ενημερώσουν το Γενικό Γραμ

μιπέα γιπ τον τρόπο υπολογισμού σύμφωνα με την παράγραφο 9 στοιχείο u) ή το αποτέλεσμα της μετατροπής σύμφωνα 
με ιην παράγραφο y στοιχείο β), ανάλογα JIT την περίπτωση, κατά το χρόνο κατάθεσης εγγράφου επικύρωσης αποδοχής 
ίνκριιίης ή προαγώρήοης στην παρούσα σύμβαση και οποτεδήποτε άλλοτε ιιπάρξπ αλλαγή σ' ένα από τα παραπάνω. 

10. Γιπ TOIIC σιοποίις του άρθρου αυτού, η χωρητικότητα του πλοίου είναι η ολική χωρητικότητα, η οποία υπολογίζεται 
ούμφιΟΝ με τον κιΓνολιπμό καταμέτρησης χωρητικότητας nou περιέχειιη στο πη|ΐάρτημα Ι της διεθνούς σύμβασης γιιι την 
κιηιΐ)ΐήρηοη·χιο|ΐηιιι:ι;πφιΐί πλοίων του 1069. 

11. Ο ft*qxiXii~qc ή άλλο πρέοβπΓι που παρέχτι οικανύμική είαοφάλιηη ϊίικιηύύται να συστήσει κεφάλαιο σύμφωνα μ* το_ 
άρθρο πιπό με τις ίδΐίς.πρρϋποθέίίεις^υία^οιαΓπατελέ^πι^ουΟα^^ ο πλοιοκτήτης. 'Jo κεφάλαιο αιπό 
μπορή να ιΐυσπιΠΓί ιικομη κπι αν, σύμφωνα με τις διάταξης της πιιραγράφου 2. ο πλοιοκτήτηε δεν δικαιούται.να περιορίσει την 
ευϊιύνη ΐιΐιι αλλά η σιι<7ΐιισή τοιι. σιην Ηεμίτπωίη ηιπή. δεν παραβλάπτει lu.bmnupirtu nou έχει οποιοσδήποτε δανειστής κιπύ 
ΐιΐιι πλ'Λΐιιηήτη. " 

Άρθρο J 0 

Ι. ΤΟίιιν ■· π>.!··ι·κιηιηι̂  ικ'ΐίΊ.από περίΛϋΠΐκό, έχει ουσιήοπ εεφιιλαιιι oupyuvu pr n; cijjOpo "* Lin ίιικιιιούιιιι νιι nrpii'iiiixi 
την ;ι»·ύιη ι·.·ι: '  

<.■', MIIVWI Ti|«V.i "..' ".ι: I\JJ >ιηϋίΊΓ|'··η ι.ϋ ϊηνίίΐ now npnituyi iCiî  ι·"·'πΐ|>!·"ίιΠιι:.
:
ι «ηηΛ <Vv ΙΜΚΙΙΙΚΙ'ΠΙΟ vii ικτκήπη οπύΐι'Λή· 

.•.HI •vuiiii)!· iiii.« •̂ ...•ΜκιίήΠιΐιι »c\K.···.· πιμιοιιΛιιικοι· σΐιιιχπιηι ΐι«· πί^ιιόκιήιη Λ
•'«•••ητιίΊη>· ιΟίιιπηοηιωτήκαι 
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β) το δικαστήρια ή άλλη αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους διατάσσει την άρση οποιουδήποτε απαγορευτικού 
. μόρου κατάτου πλοίου ή άλλου περιουσιακού στοιχεϊουπου ανήκα στον πλοιοκτήτη το οποίο μέτρο έχει ληφθεί or οχοοη 

ρε την απαίτηση για Ιημία που έχει ως αιτία το περιστατικό αυτό και συναφώς διατάσσει την ανάληψη οποιασδήποτε εγγυο

; Βϋΰίπς ή άλλης εξασφάλισης η οποία έχει παρασχεθεί npoc αποφυγή λήψης ε\4ς τέτοιου απαγορευτικού μπραυ. ' .  , . ■ 

1 ^ Τα παραπάνω, εντούτοις, τσχύουν μόνο uv ο δανειστής έχει πρόσβαση στο δικαστήριο mm χειρίζεται το κεφάλαιο ΚΙΒ ΤΟ 
κεφάλαιο riven πράγματιδιαθέσιμο σε σχέση μετην απαίτηση.. ·" . 

: Θάνατος και τραυρπηομός ·."./. ." 

· 'ApSpoll ·' ; · . ' 

Απαιτήσεις από θάνατο ή τραυματισμό προηγούνται των υπολοίπων απαιτήσεων εκτός από την περίπτωση καώ την οποία το 
σύνολο τω« απαπήσΕων από δάνατο ή τραυματικό υπερβαίνει τα δύο τρίτα του συνολικού[ ποσού npu.fXB.auyKnttpuSdi 
σύμφωνα ρε το .άρθρο 9 παράγραφος.!. · —  .  ..........:~:~ .■ ··■■

Υποχρεωτική ασφάλιση τ ο υ πλοτοκττρη ' . · " . " 

Άρ$ρο12 . 

1. 0 πλοιοκτήτης πλοίου νηολογημένου σε κράτος μέλος το οποίο μεταφέρει πράγματι επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες 
υποχρεούται να διατηρεί ασφάλιση ή άλλη οικονομική εξασφάλιση, όπως εγγύηση τρόπεςας ή συναφούς χρηματοδοτικού ιδρύ

ματος για τα ποσά που καθορίζονται κατά την εφαρμογή των ορίων ευθύνης που προβλέπονται από το άρθρο 9 παράγραφος 1, 
για την κάλυψη ευθύνης από ζημία σύμφωνα ρε την παρούαα σύμβαση. 

2 . Πιστοποιητικά υποχρεωτικής ασφάλισης το οποίο πιστοποιεί ό ΐ η ασφάλιση ή άλλη οικονομική εξασφάλιση βρίσκεται σε 
ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης εκδίδεται για κάδε πλοίο αφού η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 

• αποφανθεί άτι αϊ προϋποθέσεις της παραγράφου 1 έχουν κληρωθεί Σε σχέση με πλοίο νηολογημένο οε κράτος μέλος αυτά το 
πιστοποιητικό υποχρεωτικής ασφάλισης εκδίδεται ή επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή του κράτους του' νηολογίου του 
πλοίου. Σε σχέση ρε πλοίο μη νηολογημένο οε κράτος μέλος τοπιστοποπτηκό αυτό μπορεί να εκδοθεί ή επικυρωθεί από την 
αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους. Λυτό το πιστοποιητικό υποχρεωτικής ασφάλισης έχα τη μορφή του υποδείγματος 
που προμλέπΰται στο παράρτημα 1 και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α} όνομα του πλοίου, διακριτικό αριθμό ή γράμματα και λιμένα νηολόγησης· 

β) ovoua wn επινειρηυατκή fRpn τρι· «τ,Λίηττήτη

γ) αριθμό 1Μ Ο τον πλοίου

δ) είδος και διάρκεια εξασφάλισης

ε) άνομη και επιχειρηματική έδρα του ασφαλιστή ή άλλου προσώπου το οποίο παρέχει εξασφάλιση και, όπου είναι απαραίτητο, 
τόπο άπου έχα συστηθεί η ασφάλιση ή άλλη εξασφάλιση κα · . 

στ) διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης ή 
άλλης εξασφάλισης. 

3. Το πιποποιηττεό υποχρεωτικής ασφάλισης ουνιάσσετιη στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του κράτους που το εκδίδιτ. Αν 
η' γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι η αγγλική ή η γαλλική ή η ισπανική, το κείμενο περιέχα μετάφραση σε μία από ιις 
γλώοαες αυτές. " 

Α. Το πιστοποιητικό υποχρεωτικής ασφάλισης φυλάσσεται εκί του πλοίου και αντίγραφο αυτού κατατίθεται στις αρχές που 
τηρούν το φάκελο του πλοίου ή, αν το πλοίο δεν είναι νηολογημένο σε κράτος μέλος, στις αρχές του κράτους που εκδίδει ή επι· 
κιιρώνπ τη τηατοπηαττικα. ' 

5. Η ασφάλιση ή ίΰλη οικονομική Εξασφάλιση δεν ικανοποιεί τις προϋπόθεσης του παρόντος άρθρου αν είναι δυνατό vu 
παύση \ν ισχύει, για λόγουςδιάφορους τη; λήξης της διάρκειας ισχύος της ασφάλισης ή εξασφάλισης που καθορΚρντιιι στο 
πισταποιητιχϋ της παραγράφου.2. πριν την παρέλευση τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία δίδεται πδοποίηση'σχι·

τικά μι τη λήίη στις αρχές που Ίιναφέρυνιιη στην r.upuypnoo 4, εκτός αν το πισιοποιηίικό υπόχμοιτιικής ασφάλισης έτη 
κ^Λιχ^[θώηδ ι«μ«ια^ηνή^θγω^Γριό&ιοΓ(^πι ιμπ^ ομοίως σε οποιαοηποτε τροποποίηση που 
έχιτ mi liiivrnriti τη μη ικανοπιιίηιτη των π|«ϋπη8πΊ:ων του παρόντος ύρ8μοιι ίσια την ιισφολιπη ή εξασφάλιση. 

η. Τ.ι κρΓηίϋ του νηολογίου τάιι πλοίου ιιώορίΰι τις προϋπόθεσης έκδοσης tin εγκυρότητας του τίηπαποιητικςηΊ unorjoiu

unjc ΐΒ«ρύλΐΛης, pr την επιφύλαξη των &αταξιΐιϊν τ'οΐ' παρόντος άρθρου. 

'. Τιΐ πίΛΐυπιιιητικά υποχρεωτικής «οφύλισης που (cfiiSwrui ή επικυ|ώιΐλΊΐΐι ΠΠΛ ένιι κράτος μέλος σύμφωνυ. με την Β.Ι|*Ϊ· 
\I»I<IV 2 γη·ο>·ΐίκ &ηηά οπό τιι υπόλυιηιι κράτη μίλη για τους σκοπούς τηϊ mipouquc σύμβασης και θεωρούνται από τιι Ι·ΊΛ· 
Asutu χίπη μίλη ϊη: έχουν την ifao ισχύ ρτ τα πΐιποπβίητικά υποχρεωτικής ασφάλισης που εκδίδονται ή επιιαιρώνονίιι; ιΚι

:
· 

ιΐιιιύ ικΰμη km ·π έχιηιν rx&ofci ή επικυρωΟπ^ΟΓ σχέση μ£ πλοίο μη νηολογημένο οε κράτος |ΐέλος. Ένυ κράτος μέλος {..'miiii. 
Γ.π.πίΛήπιίΐ! n f mip|inu\iajciui το κράτος πού έχει .Μ&ώση ή ίπικυρύοπ το πιστοποιητικό αν θεωρεί ότι ο ιΐιτφαλύτιήι ή 

. nνοητής Π.ΛΙ imoprpMut ιτιο'πιιπίίπιιίητ.ικί» !*·ν ιήιπ ιηκιτνυμκά iunής vu unrcrirASri micυποχρεώσεις nou rnipVuXmui 
ιΟιΊ ιην ;.ΐ|«ΗΐΓιΐι οι'ιμ|3<ιοη. .  ' _ " :  · " ■ 
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S. Οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση μπόρα να εγερθεί απευθείας, κατά του ασφαλιστή ή άλλου προσώπου που παρέχει 
οικονομική εξασφάλιση για την ευθύνη του πλοιοκτήτη από ζημία Στην περίπτωση αυτή ο Εναγόμενος μπορεί, ακόμη και αν ο 
πλοιοκτήτης δεν δτκεηονται να περιορίσει την ευθύνη του/να επωφεληθεί του περιορισμού της ευθύνης που προβλέπεται 
σύμφωνα με TJTV παράγραφο 1. Ο εναγόμενος μπορά περαιτέρω να ετπκαλεαθε! TIC εν^άσος· (εκτός από την πτώχευση ή τη 
θέση στ εκκαθάριση του πλοτεικτήτη) τις οποίες θα εδικποΰτο νά επικαλεσθεί ο πλοιοκτήτης. Επιπλέον, ο εναγόμενος μπορεί να. 
επικαλεσθεί την ένσταση ότι η ζημία προήλθε οπό δόλο του πλοιοκτήτη αλλά ο εναγόμενος δεν δικαιούται να επικαλεσθεί 
οποιαδήποτε άλλη ένσταση την οποίο 8αμπορούσε να επικαλεσθεί σε περίπτωση άσκησης αγωγής από τον πλοιοκτήτη «πάτου 
εναγόμενου. Ο εναγόμενος έχε» σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πλοιοκτήτη να καταστεί ομόδικος του. 

9. Οποιοδήποτε ποσό το οποίο παρέχεται δυνάμει ασφάλισης ή τηρείται δυνάμει άλλης οκονορικής εξασφάλισης σύμφωνα 
.με την παράγραφο 1, διατίθεται αποκλειστικά για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. 

10. Κανένα κράτος μέλος δεν θα επιτρέπει σε πλοίο που υψώνα την σημαία του κα στο οποίο έχει εφαρμογή το.παρόν 
άρθρο να διενεργεί θαλάσσιες μεταφορές χωρίς το πιστοποιητικό η έκδοση του οποίου προβλέπετπι από τις παραγράφους 2 ή. 

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει μι το εθνικό του δίκαιο ότι η 
ασφάλιση ή άλλη εξασφάλιση, τα ποσά των οποίων προβλέπονται στην παράγραφο 1, ισχύει για κάθε πλοίο, οπουδήποτε κεα αν 
εΚτη νηολογημένο, το οποίο καταηλίπ ή αποπλέει από λιμάνι στο έδαφος του ή καταπλέει ή αποπλέει από παράκτια εγκαιά

σταση εντός: των χωρικών υδάτων του. 

12. Αν ασφάλιση ή άλλη οικονομική εξασφάλιση δεν τηρείται σε σχέση ρε πλοίο η κυριότητα του οποίου ανήκα σε κράτος 
μέλος, οι σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στο πλοίο ανιύ αλλά το πλοίο θα φέρει πιστοποιητικό 
υποχρεωτικής ασφάλισης που έχα εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους του νηολογίου του πλοίου και το οποίο πιστο

ποιεί ότι το πλοίο ανήκει κατά κυριότητα στο κράτος αυτό κεα ότι η αστική ευθύνη του πλοίου καλύπτεται μέχρι το όριο που 
προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Λυτό το πιστοποιητικό υποχρεωτικής ασφάλισης θα είναι στο μεγαλύτερο δυνατό 

' βαθμό σύμφωνο με το υπόδειγμα της παραγράφου 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΙ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΘΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΚΙΝΔΥΝαΝ ΣΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΝ ΟΥΧ1ΠΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΕΟ) 

Ίδρυση του κεφαλαίου ΕΕΟ 

•Άρΰρο 13 __" 

• 1. Το διεθνές κεφάλαιο επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών {κεφάλαιο ΕΕΟ) ιδρύεται με την παρούσα, με τους ακόλουθους 
σκοπούς: 

α) να παρέχει αποζημίωση για ζημία ποι> προήλθε από θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών στο βαθμό που η 
προστασία που παρέχεται σύμφωνα με το κεφάλαιο ΤΙ είναι ανεπαρκής ή μη διαθέσιμη και 

β) w έχει τις αυναφείς αρμοδιότητες, οι οποίες εκτίθενται στο άρθρο 15: · . ■ 

2. Το κεφάλαιο ΕΕΟ αναγνωρίζεται σε κάθε κράτος μέλος ως νομικό πρόσωπο ικανό, σύμφωνη με το δίκαιο του κράτους 
αυτού, να έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις και \ιι είναι διάδικος ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους αυτού. Κάθε κράτος 
μέλος αναγνώριζα το διευθυντή ως το νόμιμο εκπρόσωπο του κεφαλαίου ΕΕΟ. 

Αποζημίωση 

Λ ρ 9 ρ ο ] 4 

1. Γιατην πραγμάτωση ion σκοπού της λειτουργίας τουιτυμφωνα με το ίιρ3{»Ί 13 παράγραφος 1 στοιχείο π); το κεφύλιπίι 
_Ε£υ^ααηρ'άλλε^αποζημίωοηιΚοπςΜ4ήΒ«Μ'ροσωη»υφιη ωπβδτνέλπβτπλήμητηΓεπιιρκήΜΐι·)— 

ζημίωση νια τη ζημία σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου Ι ε " 

ιι) fcuVli fin· υπάρχπ ε.υθύνη για τη ζημίιι ούμφωνιι με Tie δωτάίπς Τιΐιι κε.φιιλιιί/Ηΐ ||· 

β} !>ι·Υιι ιι πλοιοκτήτης sou tuftuvrnn γιιιτη ζημία σύμφωνα με TIC EuntiSric ic« u<]*wuiii>u II Siv rivai οικονυμικιι σε 0ί·ρη *u 
η.πληρώ·νι tno ικέριηο τις υποχριύιΜΊί του onw< προβλέτιοντΗΐ στην ΠιΐρσϋΟίΐ ρύμβιιιΐη και οποιαδήποτε ύικονθ|ΐ<ι.ή 

• ίίιΐη ΐ̂ιΛίιΐη η οπιΐίιι pnrifaS wi ryn mipuiircfci σύμφωνα με το κεφύλιιιο Μ >m· κιιλιπππ ή κΚαι ανεπαρκής γιιι vu ικιτνθ!"ΐιή

on lie ιΕΐιπήστις για αποζημίωση. U πλυιοκιήτης κρίνπιιι ως vKinvqiicii nvimivin: w πηληρώπη τις υπΊχμεώοτιε imiii 
tin η ίιίκίννομική εξιΐιΐφα\ιηη κρινπϋΐ ιΐΥΓΗαρκήί' «ι· Τΰπρόσωπο aim lej.i.Tiincn τη ζη)ΐήι &εν_μπόρίσε να ιαινοπίΊιηΑΓ. 

. ϊλήρως una in ΠΛ'ιή ιης ιίποζημίϋΛης ΒΛΙΙ οφείλεται σύμφωνιι με if' κΐιρϋλωπ Η ιιφοι'ι πρώτα προέβη 'if ύλες τ.ς iuX'iyc 
PT|*VHr"fc γιίΐ την ΓΠίδΰϋΣη iu.v fanMrctpMyWyqiuv διαδιπισιών . · 

ν'ι bn'm η uji'^i uninpiuvi ι''»' ϊγ& ri5~*tr>T|C ion ηλοΒίκιήτΐ) oiqioiuiva jir Time OJIOUC Ttuiκοραλιιίου II. 
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2. Εύλογες δαπάνες ή θυσίες nou πραγματοποιούνται «πό τον πλοιοκτήτη με τη θέληση του για την πρόληψη ή μείωση της 
ζημίας θεωρούνται ως ζημιά για. τους σκοπούς του άρθρου αυτού. . ' ■ ' ' " ' 

3. Το κεφάλαιο ΕΕΟ δεν υτιέχει ευθύνη σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους πκ 
■ . . · 

: " · " " " ' ' ■·■;"' ' "' ." '■ ' ' ■ ' ■ ■ <Λ 

α) απόδειξε! ότι η ζημία ήταν αποτέλεσμα πολεμικής πράξης εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου ή εξέγερσης ή προκλήθηκΕαπά 
επικίνδυνες και επιβλαβείς ouoirc που δύφυγαν ή εκφορτώθηκαν από πολεμικό πλοίο ή άλλο πλοίο που ανήκει στην 
κυριότητα ή τελεί υπό την εκμετάλλευση κράτους και χρησιμοποιείται κατά το χρόνο που έλαβε χώρα το περιστατικό μόνο 
για κυβερνητικούς μη εμπορικούς οώπους ή ' ' ,. 

β) ο δανειστής δεν μπορεί vu απόδειξη ότι υπήρχα Εύλογη πιθανότητα να έχει προκληθεί η ζημίααπό περιστατικό σιο οποίο 
εμιιλέκοΐ'ται έναή περιασότεραπλοϊα.: 

4.  Αν το κεφάλαιο Π Ο αποδείξει ότι η ζημία προκλήθηκε ολικά ή μερικά από πράξη ή παράλειψη που έγινε με πρόθεση 
πρόκλησης ζημίας από το πρόσωπο που υπέστη αυτή ή από αμέλεια του προσώπου αυτού, το κεφάλαιο ΕΕΟ μπορεί να απαλ

λαγεί ολικά ή μερικά από την υποχρέωση του νακαταβάλα αποζημίωση στο παραπάνω πρόσωπο. Το κεφάλαιο ΕΕΟ, απαλλάσσε

ται οχ κάθε περίπτωση στο βαθμό που έχει τύχει απαλλαγής και ο πλοιοκτήτης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3. Εντού

τοις, το κεφάλαιο ΕΕΟ δεν είναι δυνατό να τύχει απαλλαγής αναφορικά με προληπτικά μέτρα 

5. α) Εκτός από την περίπτωση του στοιχείου β), το συνολικό ποσό αποζημίωσης που είναι καταβλητέο από το κεφάλαιο ΕΕΟ 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, περιορίζεται σε οχέση με κάθε ένα περιστατικό κατά τρόπρ ώστε το σύνολο του παραπάνω

ποσού και οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης το οποίο έχει πράγματι καταβληθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο II για ζημία η 
οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμβασης όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3, να μην υπερβαίνει τα 
250 εκατομμύρια λογιστικές ρανάδες

β) το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που είναι καταβλητέο από το κεφάλαιο ΕΕΟ σύμφωνα με το παρόν άρθρο από ζημία 
που έχει προκληθεί εξαιτίας φυσικού φαινομένου με εξαιρετικό, αναπόφευκτο και ακαταμάχητο χαρακτήρα δεν είναι 
δυνατό να υπερβαίνει το 250 εκατομμύρια λογιστικές μονάδες

γ) οι τυχόν τόκοι επί κεφαλαίου που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό της μέγιστης αποζημίωσης που είναι καταβλητέα από το κεφάλαιο ΕΕΟ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο

. δ) τα ποσά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο μετατρέπονται· σε· εθνικό νόμισμα με βάση την ισοτιμία του νομίσματος 
αυτού προς το ειδικό τραβηκτικό δικαίωμα κατά το χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση της συνέλευσης του κεφαλαίου 
ΕΕΟ σχετικά με την πρώτη ημερομηνία πληρωμής της αποζημίωσης 

6. Όταν το ποσό των αποδεδειγμένων απαιτήσεων καιά του κεφαλαίου ΕΕΟ υπερβαίνει το συνολικό ποσά της αποζημίωσης 
που είναι καταβλητέο σύμφωνα με την παράγραφο 5, το διαθέσιμο ποσό διανέμεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αναλογία μπαξΰ 
οποιασδήποτε αποδεδειγμένης απαίτησης και του ποσού της αποζημίωσης που πράγματι εισπράττεται από το οανοατή σύμφωνα 
με την παρούσα σύμβαση να είναι η ίδια για όλους τους δανειστές Απαιτήσεις από θάνατο ή τραυματισμό προηγούνται έναντι 
άλλων απατιήσεων στο μέτρο που το άθροισμα των απαιτήσεων από θάνατο ή τραυματισμό δεν υπέρβαινα τα δύο τρίτα του · 
συνολικού ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 5. 

7. Η συνέλευση του κεφαλαίου ΕΕΟ μπορεί να αποφασίσει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσας η αποζημίωση σύμφωνα ρε την 
παρούσα σύμβαση καταβάλλεται ακόμη ΗΠ αν ο πλοιοκτήτης δεν έχει συστήσει κεφάλαιο σύμφωνα με το κεφάλαιο Π. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η παράγραφος 5 στοιχείο δ) εφαρμόζεται ανάλογα. . " . 

Συναφώς "αρμοδιότητες του κεφαλαίου ΕΕΟ 

. 'ApQpo-15 

■ Γκι το σχοπό της εκπλήρωσης της λειτουργίας τοιι σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), το κεφάλαιο ΕΕΟ έχει 
τκ α&υλσυθες ιιρμοί«όιητές: 

α) εΕππζει TIC ιαιαπήσεκ που προρϊιλληνιιπ atio τοιι κεφαλαίου ΕΕΟ· 

β) οιιντάοπει ίκτίμηυη ιΐε μορφή sfinwnrAfiyiiipou για κάθε ημερολογιακά hoc ιηχιωορικά μη 

Δαπάνες: 
ι) έξοδο KUI δαπάνες 1>ιοίκητη< του κεφαλιΐίου ΕΕΟ για το σνπϊκό έτος και οποιοδήποτε έλλειμμα από ενέργειες προηγού

μενων πών K:U 
ϊϊρ=ιλη|ΐι.ηιή:ίΐίηιΓιράι^πι^ΓΤιμιινριπθΗιη^^ 

ΐοοδα: 
nil πλτχηΐιζονια κεψάλιΐιϋ iran ενέργειες προηγούμενων πών. ουμπΓ.ριλορβανημΓΛίν τυχόν τάκων, 

•ν) 'αρχικές εισφοράς wnti['Ourt£rc κιπή ιη όιίιρεεκπηΐ! έιους. 
VI πήίΜΓ.ς πσφι*»ρές in· untmirjvun H|»>KI ιμίνηιι vfl im'jnKriirtiri.n ιιυηϋπιιλ.ιγιομής κπι 
·.,) ijneiciittpinf ΰλλιι έ<ν·όιι· 

νι Ί|Λ'»?φ[|Ίπ. i'Oirjn'i iisij ιιΐιηοη Κ|απ·ηι< prXuiic, lie υπηρεοΐεςinn μι όποιο τ|*>πι» χ|ΐειύ(ι*ιιιι ώσιε νιι βοηθά το κράκκ ι»πό 
"νιι 5>ΐϊΐθΐ(ηιλίθΊ.ι ο* oiniopo χρονικό λιΛπημπ το προοωπικά. τη ιιλικό κιιιΐις υπηρκώες nou tiwiv αναγκαίες ucnr \\ι p;u)i! 
.νι ιό Κ|)ίπ·Χ ιΐιιτΛ να λάβι.ι μΠ|ηΐ πρέληνης ή «sifubpinuvsu της ίημίιϋ Πιπί προκιιλτ.ίται ιιπό περισιιπικό m <^Γπη )ΐ. ι·· 
•.Ciiioni κειη'ιλ,ιιι· ΙΕτ.ι μπορεί wi κλη'Γ'ίϊ νιι i.ti1ii|iiikuinu^rudCn C^^v . i με την nupiluon σϋμμιιση και 
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δ) παρέχα με τους όρους που τίθενται οπό εσωτερικούς κανονισμούς πιστώσεις προκειμένου να KUIUOIU δυνατή η λήψη 
τφεληπτικών μέτρων κατά ζημίας που προκαλείται από συγκεκρτρένό περιστατικό σε σχέαη με το οποίο το κεφάλαιο ?Ε0 
unopci vu κληθεί να καταβάλει αποζημίωση σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.. 

Γενικές διπτάέεις για τις εισφορές 

 Αρθρο 16 

1. Το κεφάλαιο ΕΕΟ έχει ένα γενικά λογαριασμό ο οποίος χωρίζεται οε τομείς 

2. Το κεφάλαιο ΕΕΟ, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4, έχει επίσης χωριστούς λογαριασμούς αναφορικά 
με ' ' · ' · · ■ ■ · . · ' 
α) πετρέλαιο, όπως ορίζεται στο άρ9ρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο α) σημείο ί) (λογαριασμός πετρελαίου)· · 

β) υγροποιημέικι φυσικά αέρια' ελαφρών υδρογονανθράκων με ώριο συστατικό το μεθάνιο (ΥΦΑ) (λογαριασμός ΥΦΑ), · 

γ) υγροποιημένα αέρια πετρελαίου ελοφρών υδρογοναγ3ράκων με κύρια συστατικά το προπάνιο και το βουτάνιο (YAH) (λογα

ριασμός ΥΑΠ), 

3. Στο κεφάλαιο ΕΕΟ καταβάλλονται αρχικές εισφορές, καδώς και. στο μέτρο που απαιτείται, ετήσιες εισφορές 

4. Εισφορές προς το κεφάλαιο ΕΕΟ καταβάλλονται στο γενικό λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 18, σε χωριστούς λογαριπ

. σμοϋς σύμφωνα με το άρδρο 19 cm είτε σε γενικό λογαριασμό είτε σε χωριστούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρδρο 20 ή το 
άρθρο 21, παράγραφος 5. Με την επιφύλαξη ταυ άρθρου 19 παράγραφος 6. ο γενικός λογαριασμός προορίζεται για την απο

. κατάσταση ζημίας'που προκλήθηκε από επικίνδυνες απ επιβλαβείς ουσίες οι οποίες καλύπτονται από το λογαριασμό αυτό κία 
κάθε χωριστός λογαριασμός προορίζεται για την αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες 
οι οποίες καλύπτονται από το λογαριασμό αυτό. 

. 5. Για τους σκοπούς του άρθρου 18, του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία ϊ) και ϋ) και παράγραφος 1 στοιχείο 
γ), του άρθρου 20 και του άρθρου 21 παράγραφος 5, όποτε η ποσότητα ενός συγκεκριμένου τυπρυ εισφέροντος φορτίου το 
οποίο παραλαμβάνεται στο έδαφος Ρ'ός κράτους μέλους από οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος αθροιζό

μενη με τις ποσότητες φορτίου του ίδιου τύπου το οποίο παραλαμβάνεται στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους μέσα στο ίδιο 
ημερολογιακό έτος από οποιοδήποτε συνδεδεμένο πρόσωπο ή πρόσωπα υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στα αντίστοιχα 
εδάφια, αυτό το πρόσωπο καταβάλλα εισφορές σε σχέση με την πραγματική ποσότητα που παρέλαβε, μολονότι η ποσότητα 
αυτή δεν υπέρβαινα το αντίστοιχρ όριο. · 

6. «Συνδεδεμένο πρόσωπο· σημαίνει οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία ή από κοινού ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο. Το ερώτημα 
αν ένα πρόσωπο ΓμΠ'ττ"

 I T r m i " Ρ ' Τ " mrm^g^ng3
!
^τmJA^mι^^■f>SϊrfιnrtΓιιι'^^■AιMl[lljlΓ^jl^

i
g^llι ιτρητηιις 

Γενικές διατάξεις σχετικά με τις ετήσιες εισφορές 

'Apdpo 17 · 

1. Ετήσιες εισφορές στο γένκό λογαριασμό και σε κάδε χωριστό λογαριασμό επιβάλλονται μόνο στο μέτρο που Επατταται να 
γίνουν πληρωμές από τον εν λόγω λογαριασμό. 

2. Οι ετήσιες εισφορές που είνιη καταβλητέες σύμφωνο, με το άρθρα 18, 19 και το άρδρο 21 παράγραφος 5, καθορίζονται 
από τη συνέλευση κιιι υπολογίζονται ούμφωνυ, μτ τα άρθρα αυτά ανάλογα με τις μονάδες ποφέροντος φορτίουπου πιφέλήφδη 
ή. οε σχέση με τα φορτία που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), ανάλογα με τις μονά&ες ειαφερόντων φορ

τίων ππυ ΓϊιρηρτώΒηκιιν κιπά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ή οποιουδήποτε άλλου έτους, κατά την 
κρίοη της συνέλευσης. 

3. Η αυνέλίυπη αποφασίζει γιπ το συνολικό ποσό των ετήσιων ααφυρών που πρέπει να καταβληθούν στο γενικό λογαριασμό 
tin ππ κάθε χωριστό λογαριασμό. Κατόπιν της απόφασης αυτής ο διευθυντής υπολογίζει, οε σχέση με κάθε κράτος μέλος, γιο 
κάδε πρόσωπο που ruQuvnui or κυταβολή εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 1S. το άρθρο 19 παράγραφος 1 κιιι το άρθρο 21 ■ 
ϋορίιγρηφος 5. το ποοό της ετήοιας εισφοράς του προσώπου πυτοϋ σε κάθε λογαριασμό, καθορίζοντας ένα συγκεκριμέΛ) τίυαο 
ναι κάθε uovaha εΐΓκρέρονκις φορτίου' γι» το οππίο έχπ συηα)^Γί^κθΓ^ωιί^μοι:τϋπροαΐιΐπΒ{ιιιτάκιπ·ά·τη διαρκεκποσ· ~ 
προηγουμένου ημερολόγια»'»!'· έτους ή οποιουδήποτε άλλου έτους, κατά την κρίση της συνέλευσης Ως προς το γενικό λογιψιιι

ημό. το nupcmavm πμακαί'ιαμιημ;νο ποσό ανά μονάδα οοφέροντος φορτίου γιιι κάθε τομέα υπολογίζεται ηύμφωιτι ur TIHIC 
«ητηιύμούς του τΐϋρϋΓπήμιαης II της παρούοας σύμβασης Ος προς κάθε χωριστό λογαριασμό, το αναφερόμενο παραπάνω 
προκαθορισμένο ποού ιινά ρονίι&ιι εισφέροντας φορτίου ιΤϊθλσγίζπ«ι διαιρώντας την ουνολίκή ετήσιο ποφορό που nprnn wi 
«ίπιψλη&ί στο λυγϋμιααμό (ιυιό με τη συνολική ποσότητα φορτίου που πσφέρπ στο λογαριασμό αυτά. 

Α. Η οιινέλ,'υηη imopri επίσης να επιβάλλει ετήσιες ηοφορές γκι διοικητικές δαπάνες και ν» αποΐΜίοϊίη την κατανομή ίων 
hiCjiViVv ιιυτών iiCTti£i*: ΤΙ·Λ· ΤιΐιιιΊ̂ ' ιυυ ντ.ικιιι'ι λιιγαριιιπιηη· και των χωριστών λιιγομιιισυΜν. 

5. Η οίΛτλιιιηη uruuuoiui ιπίοης νια την xtrruvLiiA) pnuSu lun·· οχΐΊΐκι*· λυγαιιιιιαμων Km τομέων Tun
 π·.ΐΓ·ών τιοι· 

!.ιιΊιι]ΐλήΐ)ηνιιν. i„c <ο.ι ιζημϊι·.οη γιιι trpiiii 7.οι· πρΟΓλήθηεεxrac> δυο ή περισσότερες ouoirc οι οποίες εμπίπτουν οε διιιφορπικύΰ: 
?Mivi:iiiiiiiiit"u'C ή ιόμπς ]>ύΐ2Ί u;iui]ir)>: ΐ"ί· (JnSuuu κατύ Tin· unoio Kollruin unri τις εμΰληΛιεντς ciuni;.c nir.Tinriaipf tixtp 
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Ετήσιες εισφορές στο γενικό λογαριασμό 

" A p 8 p o J 8 ' 'r ■}.'. ■ 

K o a r o S ^ S ' ™ ] ^ ά ρ θ ρ Ρ ·" 1 6 S CWP«W 5. ο. ετήσιες ασφορές σιο γενικό Xcyapaopo γίνοντ«η σεσχέση με κάθε 
Ώ « £ ^ ϊ , ^ Π " ^ *Ρ°°ω, ,°10 °*°'<> Π™ ο ίταραλήητης <πο κράτος aura κεπά τη δαρκεια του Ξ Ζ ' 
τ ^ ^ ^ £ ^ ς

Γ 1 ^ ^ δ η η 0 Π Ρ**0" ^ ^ Τ ^ ^ <*νίλευσης. συνολικ^ποσοτή™ TOUSC 
ί m ™ £ n ^ w ^ " " V * ^ * W™»· XW*w σιη^ολονίζονται ο. ουσίες που mtupcponm στο όρθρο 19 2 Ζ 
ι. οι οποίες εμπίπτουν σιους ακολούθους τομείς: · ·  . · ■ . ■■ ·>«μ"ΥΗ"φν» 

 α) στερεά υλκάχύδην που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5.στοιχείο α) σημείο νϋ). . . 
Ρ) ουαίες ιιον αναφέρονπη στην ntipaypaipo 2 tm .·'!"·'.·' 

■ γ) άλλες ουσίες. 

L ^ ^ ^ ^ i T * ^ , α π α ^ τ ^ . « ™ Υ"*0 λο^κώρδ.«Λ κρόοωπα που 8α ευθύνονταν σε καταβολή ο· 
σφορων στ χωρνπο λ*γαρ,ασμο συμφωνά ρε το άρθρο 19 παράγραφος 1. αν η λεττουργία του Εεν είχε αναβληθαΤα^ωλεί 

αρ8ρο 19 αποτελεί χωριστό τομέα μέοα σία lAaqai του γενκού λογαριασμού.... " Γ ^ ^ ^ . 

Ετήσιες οσφορές σε χωριστούς λογεφιαοροΰς ' 

'AfSpol9 

ιέ ώ&ΙρΚμ^1 .*" ^ ^ ·16 Π α ρ ά γ Ρ α φ ° ς 5ι "*"* Ρ0φθρέί Κ χθ(ΒσΤ0ύς λ ΒνπΡ*°Ρ°* «τταβαλλοντα,σε σχέση " 
α) στην περίπτωση του λογαριασμού πετρελαίου, 

° Si . r °T 0 i 5 ! O l ; n p O O U , ^ ' r o ̂  η π ρ ^ Ε ^ "Ρ*"* α"10 '»** Π) διόρκε* tou προηγούμενου ημερολογιακού 

^ ™ L w * ^ Ρ ? * 1 0 ? ™ ^ " « ^ ορΗπα. «no άρθρο 1 παράγραφος 3. της διεθνούς σ ύ Χ η ς νια την 

■ 2 Ξ ^ £ ^ Λ ί Β · Λ , ' ϊ ? Γ Τ β ^ ^ ^ ΠΒφ0ρών" σΤ° " ^ ϊ?(ράλ£Β0 °»*B*W5 γ« ρύπιηοη art ππρέAoio συμφωνάμε το άρθρο 10 της σύμβασης αυτής και , ^ r ' · ψ 

10 S J T r i f £ ° ? "Ρ0° ίίΐ0 ™ °Πθ!θ "y*^™ «Ρ*"*' °** ' « * ""I δώρ^Ά' του προηγούμενου ,ρερολογ.ακού 
H ^ J 1 Α ^ n T O f ° ^ Π 5 ^ **" ̂  ■δ0 ' ' ̂  «""Βο»* συνολτκές ποσότητες που immpW/v^uTa 000 
τόνους άλλων ππρ^αησωντα.δην που απαριθμούνται στο παράρτημα 1, προσάρτημα Ι της διεθνούς σύμβασης γα την 

• n o u f c Ρ"ΠΒ,'0,1ς ·ΠΠΟ TOU 1 9 ? 3 ^ Φ^̂ ^Π^Π^ «* το σχετ^ πρ̂ όχώλο T W ^ T K VpoS 

Β Ε ^ ^ Λ Λ ^ * ^ * * ' 1 * · °?0 « " " ^ « Ρ * · » to οποίο εντός του προηγούμενου τιμολογιακού έτους 
* ^ Τ ^ 0 " ^ Κ " ά ^ , : p i σ , , ^ ΤΆαα^ ^ νορμο τπλο σε φορτίο ΥΦΑπου ε κ ^ τ ^ Τ * σ ε £ f e η σταδμο του κράτους αυτού αμέσως πριν την εκφόρτωση τοιτ . t^H""" i"·ut ~ΡΑ" 

Υ) f J L ^ S 0 0 1 1 τ ? ί ^ ( « ο ο μ ο ύ ΥΑΠ. από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εντός του προηγούμενου ημερολογιακού έτους 

3. Η αρχκή λατουργνα ενός χωρ,στού λογαριασμού sou σναφέρπο! mo άρθρο 16 παράγραφος 2. αναβάλλπαι μέγοι τη 
3 . Γ ™ Τ^^.«^P^.W™» « °Xm Pt wλο̂ αμΜομό nurt ώίά τη S o p S » πραηγΐύμενου ή^ολο! 
γιατοι. έτους η οποιουδήποτε άλλοι, nouc κατά τηνερίοη της (ίΐη.ΰ^σης ι^φβούν τα αεόλοιΰα optn: 
u} 350 ortnopuupui τόνους ηοφέρονιος φορι'ιοι· σε σχέση ρε το λογπριπομό ππρελαίου, 

Ρ) 20 πππομμύρια Tcnouc οϋφτροΛίος φορτίου σε σχτρη μετο )^τγαριασμό^ΥΦΑ «π 

γ) 15 κατομμύρω τόνοιις αοφεροχτοι: φορτίου σε οχωη ρε το λογαριασμό ΥΑΠ. 

4. Η ηίΛτλινπη μπορεί νιι οΜίίπηλπ τη λπτηιιμγϊιι ενός jupimm'i λιιγιιριαομοίι ι κ ' · 

ιι} οι πο.Λ'πητες του cmxftmai φορτίου nt ηχταη nr το ληγορ,,ιπμή «ιπό κ.ττή τη hhntn, τΡι· n ^ W v c v e u ηυχοολο
γιοηηι htiug (?ρε3ου\· κιπω από το ηνιίστοττο όριο που Ηίθοριΐπαι αιψ ■nnpgyp.iyp. ? ή · *ι~· ' 

β) μετά τηί· nupASo Γξαμήνου ιπό την ηρε^ηνία απά τη, οποία mpdXaviav οι ειοφορές. ft ουνολιάς μη καταβεΙΒαιμπίν 
ποφορες σ.ο Vivu|iiuo|io .nrrn imcpp^rinin· ίο 10 Κ της πλίον πρόοφ.πης Γηιρολής ε.η*θ|ώς CT0 λογΗρΤηιύ οιιι'ύ 
(Bipfidvupri ην παράγραφα Γ. . · 

3. Η ουνέλτυοη δύνπται να ξ ι Μβέοο σε λπτου^α έ*π jupuno Xoyapiaopo η λπτηι.ργία το,, οποίοιι rirr. tntuniAri 
ΊυρφΑΜΐμ,ΜηΛ·ηιφα^·ραιρο4. . ' ' Α 

6. ίΛοιοίήποτε nponuan w οποί.. &ι πΑικόιαν ΜΠΛ καιαβολή ηο^ορί»; <τ χριστό λογαριασμό η λιπουίΛί.. Λ,,ν oa.no., 
err, cnιφλη,ΐει ο.ιιρφωχ·ι. yxc ιψ· η α μ π ν ^ ο 3 ή tniimiAri (ύμψαηι ,,Γ ιηχ· 3ιιρίιγ,κιφο 4, κη.ιβάλλπ σιο «τ,κό λ ινι,.,απ|.0 
τκ ηηφορες ηοι, opaAjntrrui. m o α π ο or σχε.τη pr οιηόιο χωρσιό λογη,ηηιιμό. ΠροκηρενοιΓνυ ιβΛε^υιθού.· .τ. μ,λλοχπκ^' 
π.νΛ·,|·«. <ν. χωρ..π.>ι Xoy.i,rtct/Hioi η Xmrmpyiu 1ί>Λ· ΛΪ,.·™,. ίχιι ;ινυβλη9ηΓ, in^rtiitXri «uwennuv rvrt vr.·. τ.ΐμπ· no MVBA 
i . iYuHUiOiiukini!ni .«nnw^o.^^ n ! l l l usraoVopwu. u i v<uciwt i<^ V 

http://oa.no
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"'■■'·····■ Αρχικές εισφορές 

' . . Ηρθρο 20 '/'"■'.. 

1. Σε σχέση με κάθε κράτος μέλος, οι αρχικές εκφορές αποτελούνται από ένα ποσό το οποίο υπολογίζεται για κάθε πρό

σωπο που ευθύνεται στην καταβολή εισφορών'σύμφωνα jir το άρθρο 16 παράγραφος 5, τα άρθρα 18 « π 19 και το άρθρο 23 
παράγραφος 5, στη βάση ενός προκαθορισμένου ποσού to οποίο είναι το ίδιο για το γενκό λογαριασμό και για κάθε χωριστό 
λογαριασμό, για κάθε μονάδα ησφέροντος φορτίου που παρελήφθη ή, στην περίπτωση του λογαριασμού ΥΦΛ, για κάθε μονάδα 
εισφέροντας φορτίου που εκφορτώθηκε στο κράτος αυτό κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους από το 
έτος έναρξης ισχύος της παρούσας σύμβασης για τοκράτος αυτά.;: . . '■■'. 

2. Το προκαθορισμένο ποσό και οι μονάδες για τους διαφορετικούς τομεΐ; μέσα στα πλαίσια του γενικού λογαριασμού 
καθώς και για κάθε χωριστό λογαριασμό που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κώορϊίονται από την συ\ΐλευση. 

3. Οι αρχικές οσφορές καταβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το κεφάλαιο ΕΕΟ εκδίδει 
τιμολόγια σε σχέση με κάθε κράτος μέλος προς τα.πρόσωπα που.ευθύνονται στην καταβολή εισφορών σύμφωνα με την παρά

γραφο 1. " ; ' . . . . · . . 

Εκθέοας ·'·' '■. 

'AfSpoU " ' " " ' ' 

1.  Κάθε κράτος μέλος οφείλει να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για την καταβολή εισφορών σύμφωνα με 
τα άρθρα 18 και 19 ή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου θα καταχωρείται σε κατάλογο ο οποίος θα τηρείται 
και θα ενημερώνεται από τον διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

2. Για την πραγμάτωση των σκοπών που'τίθενται, στην παράγραφο 1, κάθε κράτος μέλος υποχρεούται να γνωστοποιεί στον 
διευθυντή, κατά το χρόνο «αϊ με τον τρόπο που ορίζεται οίους εσωτερικούς κανονισμούς του κεφαλαίου ΕΕΟ, το άνομα και τη 
διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου υπεύθυνου για την καταβολή οσφορών για λογαριασμό του κράτους αυτού σύμφωνα ρε τα 
άρθρα IS a n 19 ή σύμφωνα με την παράγραφο S τού παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και· πληροφορίες σχετικά με τις αντί

στοιχες ποσότητες του εισφέροντος φορτίου για το οποίο ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο σε καταβολή εισφορών για το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος. 

•3. Προκειμένου νπ εξακριβωθώ ποια είναι, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, τα πρόσωπα που ευθύνονται για την καταβολή 
□αφορών σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19" ή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και προκειμένου να καθορι

σθούν, όπου χρειάζεται, οι ποσότητες φορτίου που πρέπει να ληφθούν υπόψη για κάθε τέτοιο πρόσωπο κατά τον κιώορισμά 
του ποσού της εισφοράς, ο κατάλογος αποτελεί τεκμήριο για την απόδειΐη των γεγονότων πού αναφέρονται σ* αυτόν. 

4. Αν ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει την υποχρέωση του να γνωστοποιεί προς τον διευθυντή τις πληροφορίες που αναφέ
pOVTm ΟΤην παράγραφο 2 Km auto έχει HC ΡπΠπλΓπμπ την ΓτΑηιηη mrmmprnfc Τη[ΐϊπι; mn mffAmn ΤΤΤΙ ΙΙΙΙΊΙ'Ι 1.1 Vpftliv; 
μέλος υποχρεούται vc αποζημιώσει το κεφαλαίο ΕΕΟ για κάθε τέτοια ζημία Η συνέλευση αποφασίζει, μετά από σχετική σύσταση 
του διευθυντή, αν ένα κράτος μέλος οφείλει να καταβύλα μία τέτοια αποζημίωση. 

5. Ως προς το εισφέρον φορτίο το οποίο μεταφέρεται από ένα λιμάνι ή σταθμό ενός κράτους μέλους" σε άλλο λιμάνι ή. 
σταθμό ευρισκόμενο στο ίδιο κράτος και εκφορτώνεται εκεί, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να υποβάλλουν στο κεφάλαιο 
ΕΕΟ έκθεση με τη συνολική πήοτα ποσότητα που αναλογεί σε κάθε λογαριασμό, η οποία θα κάλυπτα όλες τις παραλαβές α· 
σφέροντος φορτίου, ουρπφΛομβανορένΒν και οποιωνδήποτε ποσοτήτων για τις οποίες πρέπα vc καταβληθούν εισφορές 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16. Το κράτος μέλος οφείλει, κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσης είτε: 

α) να γνωστοποιεί στο κεφάλαιο ΕΕΟ ότι 8α πληρώσει το συνολικό ποσό για κάθε λογαριασμό που αντιστοτχπ στο συγκε

κριμένο έτος ρε μία συνολική καπιβολή προς το κεφάλαιο ΕΕΟ είτε 

β) vu ζηιά οπό τιι κεφάλαιο ΕΕΟ να επιβάλει το συνολικό ποσό γιιι κάθε λογαριασμό εκδίδοντας τφαλόγια προς ατομικούς 
παραλήπτες ή, στην περίπτωση του λογαριασμού ΥΦΛ, προς τον κομιστή τίτλου ο οποίος εκφορτώνει μέσα στη δικαιοδοσία 
ενός κράiuiic μιλοιις, γιιι ιιι ποπό nun οφειλή ni una cnOrvuv από «υιούς. Τα πρΰοωπσ αυτά εξιτιομικεύυνιαι κάθε φίΐ|ώ 
ούμφω\« με τ ιρ· ετίνιαϊ voiioSi'pia του ςιπλεκόμενοιι κράτους. 

Μη πληρωμή πσφορών 

Λρ9ρο22 

_1 . Τοπιιού^πααιοδήπσιε«φειλύμενηςεισφοριις"οΟρφωΐΌ ρΠϊΓαίηψίΓΤΚ'ΤΦΓΊΟ και το άρθρο 23 παράγραφος 5, ιο 
οποίο "βρίσκεται or καθυστέρηση, επιβαρύνεται με τόκο, το rjmnsio του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τους Γοωτερικοϋι. 
Mimwipiflic τπιι κεφαλαίου ΕΕΟ. pf την προϋπόθεση άτι Κιιιφηρειικά επιτόκια ovui δυνατό να ορισθούν για διαφορετικές 
ΠΓ|π·?ιάοεις. · 

2. Λν ένα πρόαωπο το «ΐίιίο ευθύνεται για την πληρωμή εισφορών miuqmmi με τα άρθρα IS. 19, 20 και το άρθρο 11 
πιιρίιγμιιιρος S. 5τν εκπληρώνει ι ην υποχρέωση του γι»ι την πληρωμή ίων εισφορών πιπών ή οποιουδήποτε μέρους TOVC vu. 
rivin or καθυστέρηση στ ι»)(έση με TIC εισφορές αυτές ο οκυθυνιής οφείλει να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ουμπι

ράιΐμ|5ιΐνίΐρινης κια της άσκησης ενδίκων βοηθημάιων. κια' ιιιιΤϊΐύ τοιι Sjicounou γιπλογαριασμό του κεφαλαίου ΕΕΟ. Π|>ι> 
roprvou νίι ιη·.ιλι'ιβπ το ικρπλι«μι·νο nuao. Ππρυλιι οιππ, «ν ο υπερήρΓρος οφειλέτης των εισφορών ςΐναι καταφανώς iiiftpi'Y·. 

 yuoc ή αν οι Γ.ι"ρισιύι>η: tntfStfWavnuv και" άλλο τρόπο αυτό. η ουνίλτυση μπορεί, μετά"ana πρόταση τοί» διευθυντή, να ΙΡΙΟ 
φιιτϊΛΐι νιι |ΐην n|«T|ki « αιρΰι rwpy/ui ή \ιι μη ιιιητχίοη ινίργηις Φις οποίες έχει ήίιη προβεί τκπά τοιι iianvjrfo» yw 
ηληιωρη i!"fi|i."iiV. · . . 
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Προαιρετική ευθύνη των χροιών μελών για την πληρωρή εισφορών 

■ : : ' : . · : . : '.■;■'■'■ ■'· " ; . : .;' Αρθρο 23 ν..'■'. .·;'·;. 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 5, ίνα κράτος μέλος μπορεί, κατά το χρόνο κατάθεση; του 
εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής έγκρισης ή προσχώρησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, να δήλωση ση αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε πρδσωπο.το οποίο ευθύνεται για 
την πληρωμή ασφορών σύμφωνα με τα άρθρα 18,19 , .20 και το όρθρο 21 παράγραφος 5, σχετικά με επικίνδυνες και επιβλα

βείς ουσίες οι οποίες παραλαμβάνονται ή εκφορτώνονται στο έδαφος αυτού του κράτους. Μια τέτοια δήλωση πρέπει να δια

τυπώνεται γραπτάκαί να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις ποιι αναλαμβάνονται. * ' : ' 

2. Αν η δήλωση sou προβλέπεται από την παράγραφο 1 γίνει πριν από έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης' σύμφωνη με 
τις διατάξεις του άρθρου 46, πρέπει να mituiua ενώπιον του.γενικού γραμματέα, ο οποίος οφείλει·, μετά από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας σύμβασης, να διαβιβάσει τη δήλωση στον διευθυντή. 

3. Αν η δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο 1 νΐνα.μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, πρέπει 
να κατατεθεί ενώπιον του διευθυντή. ■ 

4. Η δήλωση πού γίνεται σύμφωνα με τις διάταξης τηιι παρόντος όρθρου είναι δυνατό να ανακληθεί από το κράτος sou την 
πραγματοποιεί, με έγγραφη ειδοποίηση που κατνοποιείτπι στον διευθυντή. Η ειδοποίηση που γίνεται μ' αυτό τον τρόπο επιφέρει 
αποτελέσματα τρεις μήνες μπά από τη λήψη της από τον διευθυντή. 

5. . Κάθε κράτος το οποίο δεσμεύεται από μία δήλωση που έχει γίνει συμφωνάμε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλει, 
στα πλαίσια οποιασδήποτε δίκης που διεξάγεται εναντίον του ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου σε σχέση ρε οποιαδήποτε υπο

χρέωση η οποία εξειδικεύεται στη δήλωση, να παραιτηθεί από οποιαδήποτε ασυλία την αποίπ οε διαφορετική περίπτωση 9α είχε 
δικαίωμα να επικαλεσθεί 

Οργάνωση και διοίκηση 

Άρνρο 24 

Το κεφάλαιο ΕΕΟ έχει συνέλευση Km γραμματεία, επικεφαλής των οποίων εκη ο διευθυντής. 

Συνέλευση 

Αρθρο 2 5 

Η συνέλευση αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη της παρούσας σύμβασης. 

Αρθρο 2 6 

Οι αρμοδιότητες της συνέλευσης είναι οι ακόλουθες 

α) εκλέγο σε κάθε τακτική συνεδρίαση τον πρόεδρο τη,ς και δύο αντιπροέδρους οι οποίοι καταλαμβάνουν αυτά τα αξιώματα 
μέχρι την επόμενη τακτική συνεδρίαση

β) κιιθορίζει τους δικούς της διαδικαστικούς κανόνες, σύμφωνα με τις διατάξεις ιης .παρούσας σύμβασης· 

γ) αναπτύσσει, ε^κιρμάζει και αναθεωρεί εσωτερικούς και οικονομικούς κμνανιοροϋς σχετικούς με το στόχο TOU κεφαλαίου 
ΕΕΟ, όπως περιγράφεται "στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) και με τη σχετικό καθήκοντα του κεφαλαίου ΕΕΟ. τα 
onuia απομιΟρούνιαι σιυ άρθρο 15^ 

δ) διορίζει ισν διευθυντή, ρερηινά γιο το διορισμό λοιπού προσωπικού ιο οποίο κρίνεται αναγκαίο και καθορίζει τους όροι". 
• και τις προϋποθέοεις κίαω από τις οποίες ο διευθυντής και το λοιπό προσωπικό παρέχουν τις υπηρεσίες TOir 

r) υιοθετεί τον ετήσιο προϋπολογιαμό η οποίος σιιντάπσετιη σύμφωνη με το άρθρο 15 ιπήιχπίο β)· 

οτ) εξετάζει Κω εγκρίνει, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, οποιοδήποτε σύσταση TOU διευθυντή σχρικά με το εύρος του ορισμού 
του εισφέροντας φορτίου

ζ) διορίζει ελεγκτές και εγκρίνει τους λογαριασμούς" τοιι κτφαλμίου EEC*· 

η} εγκρίνε! ptdpictic απατ.ήοεων sou στρέφονται κατά του κεφαλαίου ΕΕΟ, λαμβάνει απόφασης σχετικά με τη διανομή μειαξύ 
των δικαιούχων των απαιτήσεων τοιι διαθέσιμου ποσού αποζημίωσης.βύμΐ|ΐΗγα_με_ιο.άρθρα.ϋ_καικαθοηίζειτουςόρους— 

— και TIC προΓίποθέηεις σύμφωνα με τις οποίες πραγρ(ποποιούντκι προσωρινές πληρωμές σχετικϋ με απαίτησης με σκοπό να' 
διαοφιιλιοθπ άιι όσοι rjjuin· unoarti ζημία θα αποζημιώνονται το συντομότερο διινιπό

θ) οιιστήνη επηριπή σχπικίι pr ι ις απαπήοεις για αποζημίωση, αποπλούμενη από ιοιίλάχισιον επτά κιπ όχι περισσότερο ιοιό 
1 5 μέλη και οποιιΐίιήποιι· προσωρινό ή μόνιμο βοηθητικό όργκνο, το οποίο θεωρεί αναγκαία προσδιορίζει TOUC όραικ λει

τουργίας ιιιπής της επιτροπής ή τοιι οργάνο» και του? παρέχει την ιιπιηίονμενη εξουσία προκειμένου ναι εκτελέοοιη· tic 
αρμοδιότητες που νιιιί έχουν ανίπτθεΐ· όταν διορίζει ία μέλη Γνός τέτοια» οργάνου, η υίΛτλτιιοη επιδιώκει m εξοσφαλκιτι 
pin Μ"·ομιγιή ΥΓιαγραψική κατανομή Των μελών και να διιιαφιιλίαει ότι τα κράτη μίλη ioprtXiKUnrsiui δτώπως ιϊι διιιΗ.κυ

•τιικοί κανόνες ιης ουνέλΓίτης piwpauv να εφιιρμϋοτοΰν αναλογικά γιο ιη λειτουργία m'ie ihowii βοηθητικού οώμαιοι, 

" ί i.i"iiCti sum κράτη τη οπού ι hrv >ίνΐΕ.μέρη της παρούβαε οϋμμαυης, πόιίΐ «ι/νδιόεμένα μέλη του ■ipyannpriu κιη ποιοι iW 
κι'ιβτρνητn.fii KM J>irSv»K.ρη κυ|ί» ρνηιικίίΐ fipyuvi'jpoi Sti γΚηνΐιιι δεκτοί 3|j(<ai}ihniu να \ιΐιι(ίάνϊηιν ufpte. χωρίς Κικοίώμκ. 

ι,ιή»ιηι. ci αητίίριΰριιί'Ίης ·ν.η·;ναΊ>Λης>α; ίω%βοηδηηικών·οργίη·ιιη·.. ·
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ια} Siva οδηγίες σχετικά με τη διοϊκηοη του κεφαλαίου ΕΣΟ στον διευθυντή και στα βοηθητικά όργανα· 

ιβ) επιβλέπει τη σωστή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης και των αποφάσεων που λαμβάνει η ίδια

ιγ) ελέγχει κάθε πέντε έτη την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη λειτουργία του συστήματος 
για τον υπολογισμό των επιβαρύνσεων πα το μηχανισμό εισφορών στο εσωτερικό εμπόριο και 

ιδ) ασκεί όλες τις άλλες αρμοδιότητες οι οποίες της απονέμονται με την παρούσα σύμβαση ή είναι οε κάθε περίπτωση ανα
γκαίες για την ορθή λειτουργία του κεφαλαίου ΕΕΟ. 

Άρδρο27 

1. Οι τακτικές συνεδριάσεις της συνέλευσης λαμβάνουν χώρα μία φορά αε κάθε ημερολογιακό έτος. μπα από πρόσκληση 
του διευθυντή. 

2. Οι έκτακτες συνεδριάσεις της συνέλευσης συγκαλούνται από τον διευθυντή μετά από αίτηση του ενός τρίτου τουλάχιστον 
των μελών της συνέλευσης· έκτακτες.συνεδριάσεις της συνέλευσης είναι επίσης δυνατό να συγκληθούν με πρωτοβουλία ίου 
διευθυντή, μετά από γνωμοδότηση του προέδρου της συνέλευσης. Ο διευθυντής οφείλει να ειδοποιήσει τα μέλη τουλάχιστον 
τριάντα ημέρες πριν από μία τέιοια συνεδρίαση. 

Λρθρο 28 

Η πλειοψηφία των μελών της συνέλευσης απαιτείται για το σχηματισμό απαρτίας κατά τις συνεδριάσεις της 

Γρααματαα 

:4ρ9ρο29 

1, . Η γραμματεία αποτελείται από .τον'διευθυντή και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό το οποίο η διοίκηση του κεφαλαίου ΕΕΟ 
τυχόν 9α ζητήσει. 

2. Ο διευθυντής είναι ο νόμιμος εαιρόοωπος του κεφαλαίου ΕΕΟ. 

Άρ8ρο 30 

1. Ο διευθυντής είναι ο επικεφαλής διοικητικός αξιωματούχος του κεφαλαίου ΕΕΟ. Με την επιφύλαξη των οδηγιών που του 
δίνονται από'τπ συνέλευση, ο διευθυντή'· ""*·" τις ftp]inRimTrTrr̂ tpu_m.i

,
|n unm f ^ n i y ^ ,ηη.^.ιχρ yr ηψ jffipmVtn 

euppuuij, IUUI, εοΐιίτερικους κανοησμούς του κεφαλαίου ΕΕΟ και τη συνέλευση. 

2. Ο διευθυντής ειδικότερα: . 

α) διορίζει το προσωπικό που απαιτείται για τη διοίκηση του κεφαλαίου ΕΕΟ· 

β) λαμβάνει oka^ci προσήκοντα μέτρα γιο τη χρηστή διοίκηση των περιουσιακών στοιχείων του κεφαλαίον ΕΕΟ· 

γ) συλλέγει τις οφειλόμενες εισφορές σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση τηρώντας παράλληλα ιδιαίτερα τις διατάξεις του 
άρθρου 22 παράγραφος 2· 

δ) στο μέτρο που είναι ανιιγκαίο προκειμένου να αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις που εγείρονται κατά του κεφαλαίου και προ

κειμένου να ασκήσει τις υπόλοιπες αρμοδιότητες τοιι κεφπλαίου ΕΕΟ. προστρέχει στις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων επί 
νομικών, οικονομικών και άλλων θεμάτων

ε) .λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέιρπ για την αντιμετώπιση των (σιιιπήπεων που εγείρονται κατά του κεφαλαίου ΕΕΟ. μέσα 
σία όρια και κάτω από ΐις προϋποθέσεις που κώομίζιινιαι ι«ό τους εσωτερικούς κανονισμούς του κεφαλαίου ΕΕΟ, συμπε

ριλαμβανομένου τοιι τελικού Βιακίΐνον.πμπύ των απαιτήσεων χωρίς την προηγούμενη έγκριση της συνέλευσης, άπου αιπό 
πριιβλόπΐίΐ ιιπή ιυαυίιςίιιιις tavono|iin*ii.· 

στ) σιηηάοαπ και υποβάλλει στη ου\"έλειιπη TIC οικιΐνιιμικχ κπαστάοεις KIU ιις επιμηθείς για τον προϋπολογισμό κάθε ημερο

λογιακού έιουΐ

ζ) σινιάσσπ, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της συνέλευσης, και δημοσιεύει έκθεση ιίχετκό με τις δραστηριότητες του KJ.UKI

ΛΙΙΪΟΙ· LtU καια ιη διάρκεια Tun ιιροηγοιΊμΓνοιι jIu^gApj'jiKoiiJtouCKtti—■—:—: 

η) otniucaci, συλλέγει κιπ θέτει στ κι·κλαφορίΜ τα έγγικι̂ ηι κιπ ΐις.πληροφορίες sou ΐιιχάν rmumiuviiu για το έργο της οιηΐ

λΜιοης ιαπ των βοηθψιεών οργάνων. 

"Αρθρο 3 ] 

Kcn.'i την άσκηση των καθηκόντων τους ο ΛιπΟΐΜής. ίο npuGuKtco KIU οι εμπειρογνώμονες που διυρίζονιιιι από Ton· δίπήίπνιή 
fsrv .ζητούν κιι; isv Sfvnvwi οίϊηγνς ;ιτυ

:
· ιΗοιιώήίπε ι.ιιβΐ|4ηοη ή tuiii αποιαΧήπιΠΓ ιιρχή Είνη sptK ίο κεφάλαΐι". t l i '· 

ΑπίγιιΐΛ· υπό οποιαδήποτε ενέργεια η; unoiu Su pnui'siiMi ui ίχπ αρνητικό nviiinuiui σιη θέση torn: ως bifOvuv ιι£ιω|ΐιηιη ι̂ιΐν. 
Απάτη ί·ϊκή IIJU μεριά, κι«Γ κράτιχ [ΐίλιν: nva\niij»iw. vu w^nmTw'iinfn^JiiTliuu ίη:Ηνή χοριικτήριι τω» κυ&υνών ίου ό»;.· 
ΜίΓ.ιή. τ·.ιιι ΤψίνίαΒΚίΛΐ tm Των rpnhjVVfWiipi'wujv

 τ
"'^"

, fi
>>»H>u«"'Vii"n ιΐΗΛ το 'ηιει^ινιή και νιι μην rmhiiliEiινιι ΐί»ιΚ ιπηρίΊίΛΜ 

uuiti. ιιτ>'ιΊ̂ κηοη liuv κι»1ηι:όνΐιιη·1υιι>;.. " ■ 
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' . '■· .':,·'"·"■ "'..■.'. '".'" Οικσνορπαί : . .

. '" '■· ' ' · : " ' ' . ' : . ' ν.Λ Λρδρο.32 [.'.''-.'■■ 

• Ψηφοφορίες 

'■'■·'■ . ' _ " ' " ' Λρθρο33 · . ' . 

Ο, ο τ ό λ ο ^ α,ατάξεις εφαρμόζοντα, στκ; ψηφοφόρε που λαμβάνουν χώρα σπ, συνέλευση: 

α) ώδε μέλος έχα μία ψήφο

Υ) "£^. Γρ̂ Γ JKS*· ^ ^ Των ^ *  * » «** V» * ■ * * W t a ηλασψηφία « δύο 

.S) 5 5 £ ^ Γ η ^ ^ Ρ^« 1 oudW,™* wa*o 
™  M ^ ^ ^ ^ ™ « * * ■ * 8επκή η α ρ ^ η 

Άρθρο 34 

Ο. ΟΕδλοώΓς aMpAaac της auyAnnqc λαρ^άκη.» με ^ « ρ η φ ΐ α τ,*· 8ύ'0 τρήΐΛ·: 

ο) η απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα ρε to άρθρο 19 παράνοαβοι 4 A S ™ ™ „«„™i · ι 
ποίηση ενός χωριστού λογσριάομού· παράγραφα 4 η 5. για την αναοτολη λειτουργία; ΚΕΠ την οιανενεργο

β) η απόφαση που λαμβάνεται ούμοιωνα ρε το άρδρο °2 naoavMamc ?. w,m i™ΥΛ. · 

γ) ο Εκφορές του διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 26 σΕπχαο δ)· 

15 η ^ , β ο η θ ώ ν ο^άτων. ο υ , ^ ν α ρε το άρθρο 26 οτο,χοοδ) «π τα δέματα , ον οχεχίΐοντ™ με ρατέτο,α σύσταση 

Φορολογικές οπαλληγ ί ς χαι νοριομαχικι·.ς Βτατάξας 

Αρθρο 3 5 

ι. ir.·Hiiiixcun ιιπα\λαγη οι mpimiuffl) τελώ·, φόρων· ή εϋΐΒαρύνοεων u! unoirc n«tmA«,v. ,™ΥΛ, „ w · 
«πηρίΛώτ δη,ΐίΐιΐηκ χι·ήπηί. ' "">Λ,ΙΛ""οϊων «* OBC"r '. Μοτελουν «ιιλως πληρωμή για την ιιη,,ρχή 
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5. : Τά πρόσωπα που πραγματοποιούν εισφορές προς ίο κεφάλαιο LEO. καθώς επίσης σι ζημιωθέντες και οι ιδιοκτήτες που 
λαμβάνουν αποζημίωση από το κεφάλαιο ΕΕΟ·υπάκπντα στη φορολογική νομοθεσία tou κράτους οίο οποίο φορολογούνται 
και δεν τυγχάνουν εξαιρετικής ή προνομιακής μεταχείρισης γι' aura το λόγο. . 

6ί . Παρά την τυχόν ϋππρξη κανονισμών που βρίσκονται οε ισχύ ή nou9a TEBOUV σε ισχύ στο "μέλλον για τη θέσπιση νομισμα

τικών διατάξεων ή για τη ρύθμιση του καθεστώτος μεταβίβασης πραγμάτων, τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτρέπουν τη μεταβί

βαση και την πληρωμή οποιασδήποτε εισφοράς προς το κεφάλαιο ΕΕΟ και οποιασδήποτε αποζημίωσης που καταβάλλεται από 
Τ ο κεφάλαιο ΗΟ χωρίς κανένα περιορισμό. 

Απόρρητο των πληροφοριών 

Άρθρο 36 " 

Πληροφορίες σχετικές με τους εκάστοτε υπόχρεους σε εισφορά οι οποίες παρέχονται για το σκοπό της παρούσας σύμβασης Εεν 
μεταδίδονται έξω από τη κεφάλαιο ΕΕΟ, εκτός από την περίπτωση, και στην έκταση που τυχόν είναι απόλυτα αναγκαίο προκειμέ
νου να μπορέσει το κεφαλαίο ΕΕΟ να ασκήσει τις αρμοδιάτητέε του, στις οποίες περιλαμβάνεται και η άσκηση κα9ώς tin η 
αντίκρουση ενοίκων βοηθημάτων. . . · 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΑΠΑΓΓΗΣΕΕ ΚΑΙ ΑΓΟΓΕΕ 

Περιορισμός του δικαιώματος άσκηση; αγωγών 

■"
>
" Ά{8ρο37 . 

1. Το δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο 11 αποσβέννυται αν Εεν αακηθη πγυγή μέσα σε διάστημα τριών ετών 
από το χρόνο κατά τον οποίο το πρόσωπο που υπέστη τη ζημία έλαβε γνώση ή οφείλε εύλογα να έχει λάβει γνώαη της ζημίας 
και της ταυτότητα; του κυρίου. 

2. Το δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το κεφάλαιο ΠΙ αποσβέννυται αν Εεν ασκηθεί αγωγή ή αν Εεν πραγματοποιηθεί η 
ειδοποίηση που προβλέπεται από το άρθρο 39 παράγραφος 7, μέσα σε διάστημα τριών ετών από το γράνο κατά τον rnmin τη 

iipouuiiio auu uuimij ιΐ| ζημίΐι έλάβτ γνώση η οφείλε ευλόγα να εχπ Αάβο γνώση της ζημίας. · 

3 . Ιε κάθε περίπτωση πάντως δεν είναι δυνατό να ασκηθεί αγωγή μετά την πάροδο δέκα ετών από το χρόνο κατά τον οποίο 
• έλαβε χώρα το περιστατικό που προκάλεσε τη ζημία. 

4. Σε περίπτωση που το περιστατικό αποτελείται από μία σειρά συμβάντων, η περίοδο; των δέκα ετών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 υπολογίζεται από το χρόνο κατά τον οποίο συνέβη το τελευταίο ππό αυτά τα συμβάντα. 

Δικαιοδοσία σε περίπτωση αγωγής κατά του κυρίου 

Λρθρο 38 

1. Εάν το περιστατικό προκάλεσε ζημία στο έδαφος περιλαμβανομένων «αϊ ίων χωρικών υδάτων, ή ιπην περιοχή ππιι αναφέ

ρεται πιο άρθρο 3 στοιχείο Β), ενός ή περισσότερων κρατών μελών ή cm· έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα προκειμένου να 
προληφθεί ή νιι ελαχιστοποιηθεί η ζημία σ' αυτό το έδαφος συρπεριλιψβανηίΓνων ten ΙΙΛ· χωρικών· υδάτων, ή οε μκι τέιαιπ 
περιοχή, η αγωγή για αποζημίωση κατά του κυρίου ή άλλου προσώπου ίο οποίο παρέχει οικονομική εξασφάλιση για την ασιική 
ευθύνη TUU κιιμϊσυ μπορεί να ασκηθεί μόνο ενώπιον ίων δικαστηρίων πυιών ίων κμιαών μελών. 

2:—Eiiito—τβρσΤΒπκύ προκάλΜίΤζημΐα ιιποκΤησΐϊκΐΓεξω από το rbatpoc περιλαμβανομένων και ίων χωρικών υδαιων 
οποιουδήποτε, κράτους κιπ εΐττ. πληρούνται οι npnuncuronc για την εφαρμογή της παρούαας πύμβαπης που τί&ενται στο apftpn 
3 στοιχείο yj ΓΠΕ έχοι* ληφθεί προληπιικΰ μέτρα προκειμένου να προληφθεί ή να περιορισθεί αυτή η ζημία, η αγωγή Υ"·ο """ 
ϊημίωση κπά τοιι κυρίου ή άλλου προιώπσυ το οποίο παρέχει οικονομική εξασφάλιση, για την· σατική κυΒΰνη ιοιι cijpvm 
pnitjiri >Μ ηοκηΟεί μόνο ρύπων των ίϊικικιιηιύων. 

«ι Λ<ηι Κ|κ'πίιιις μέλους «no οποίο 10 πλοίο είναι νηολογημένο ή, οε περίπτωση μη νηολογημένου πλοίυιι, του Kpaiftuc μτλοικ 
Ίιιιι Γ>Π(ΐίιιι· ιη αημιιίιι uikiiicnnui vu ιιψώππ το πλπίο ή 

pi ion kpuiouc μέλους.στο οποίο ο κϋμιοϊ έχει ιην ουνήθη «ποικίη w ή σιο usaio είνιιι εγκατεσιημένη η επιχείρημα ιι»η 
■ rhj'si itni κιΐ|ή.*)Η ή . . . 

·>·'► iu>." Luaittic jiftoiic σκνοποϊο έχει ηιισιιιθπ m κεφάλαιο σύμφωνα μι τι» ά|«)ρη Μ παράγραφοι 3. · 
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;·  i . ^ T ™ ^ ™ ^ ^ Τ * « P ^ f o y c 1 ή 2 n p t e ν α K o ^ c o t a πρτν,από εύλογοχρόνο ,poc 

ίο QTOIO παρεχο οικονομική εξασφάλ.ση σύρψωνα « το άοθοο 12 T T W ^ T η ° £* ^ i ^ 1 0 1 1 ! Π π » »λο κρόαωιο 
το κεφάλα Sa έχουν S J S ^ o S o T ^ a ^ ^ L c o T X X ' i 0 " ' " " ^ <*> « " " ^ ° ^ 
διανομή του κεφαλαίου. · . . : . . . — ™ Ρ Τα 9 εΡα ι α 7tou αφορούν στην κατανομή κώ 

Δτκατοοοσία « περίπτωση ανογής *<τώ τ ο υ ^ ^ ^ ή ^ ς ποχ} ^ ^ ^ χ ο ^ ^ 

· ■ ·  ' ' Άρθρο 39 . ' · . " 

1 · Με την επιφύλαξη ίων επόμενων διατάξεων του παρόντος αώρου. onoiaSnuotp nv,«m xW, τ„ Λ · «■« 
«ρωση σϋμ,ρο,ναμε το όρθρο 14. ασκείται μόνο D  ώ J v t o i T Β ^ ρ ί ο Τ Τ ' Ϊ Χ έ ν Γ ^ Ζ Γ ? φ ώ Π 1 0 υ ^ ^ α*°· 
για την εκδίκαση αγωγών κατά τον κυρίου ο οποίος tuSvvnm ^ Κ „ Γ π 0 ^ £ ^ ^ « " W ^ f ™ ¥>Ρ° 38 
 ™ * *  η ρ ί ο υ ε ν 6 ς ^ ^ 

^ ^ ο ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ™ « P ^ o u να 5 ^ . αγ^ες « Λ ™ . 

μετιςΐιατάξοςτου άρθρου 14 σχετικά με ττ|ν ίδια ζημία' . · ™ αφαλαιου ΠΟ για αποζημίωση συμφωα 

5. Κπ3ε κράτος μέλος διασφαλίζει το δικαίωμα του κεφαλαίου ΕΕΟ να naomuniwi nr S.AK,™, ς <■· 
εχρ avoijSri σύμφωνα με την παρούσα όύμβαοη οώηο, imdOmih^^X^ * ™· ο! ,0,αδΤΓ0τΕ δπ31 ■ » 
του εγγυητή του κυρίου αρμοδίου οτχασιηριου του κράτους αυτού κατά του κυρίου ή κατά 

έχε, το Ει^ρα α ύ μ ^ α ν τ η ν ^ ^ Γ ^ S ^ ^ o f f i ^ S ^ ^ * * ^ 
ποίηση αυτή έχε. πραγματοποιεί σύμφανα «ε όσα npo^ovW ™Vro S o u S S S ^ £ Ή ^ · Α ν η ·*** 
χρόνο και με τέτοιο τρόπο ώστε το εεοιάλπιο &Ό να Κτ, nnrJ,, J r L T · 6ι«οτηριου.που δκαζπ και οε τέτοιο 

Αναγνώριση και acxiXroT] 

Αρ8ρο40 

α) αν η α3οφαοη εκ8ό9ηκε μπα two απάτη ή ' ; : 
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Υποκατάσταση και αναγωγή 

.·:■.'·.''■ .:;·^·.:...ν  Χ·"'·ί ■ ^
:
;S.v ' ν .  ' \Λρ8ρθ41··.  :  . y / , Λ : , ' · ·' ,y ■·■■ '

:
.'

; ··■> > ;
Λ
:; ■ Λ;·'" V""".'.. ;;. 

1.. Το κεφάλαιο ΕΕΟ, οε σχέση ρε οποιοδήποτε ποσό αποζημίωσης για ζημία το οποίο, καταβλήθηκε «υιό ιό κεφάλαιο ΕΕΟ 
σύμφωνα με to άρδρο 14 παράγραφος 1, αποκτά Ετά υποκαταστάσεως τα δικαιώματα που έχο το πρόσωπο που αποζημιώθηκε 
κατάτου κυρίου ή κατάτου εγγυητή του κυρίου. ■'■.· ■;■;'.'" 

2. Τίποτε στην παρούσα σύμβαση δεν παράβλαπτα τα δικαιώματα αναγωγής ή υποκατάστασης του κεφαλαίου ££0 εναντίον 
οποιουδήποτε προσώπου, σ\ιμπεριλαρβανομένων και προσώπων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ), 
εκτός από αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά το.μετρο που αυτά μπορούν να περιορίσουν την ευ3ύνη 
τους. Σε κάδε περίπτωση, το δικαίωμα του κεφαλαίου ΕΕΟ σε υποκατάσταση εναντίον αυτών των προσώπων δεν μπορεί να είναι 
λιγότερο επωφελές από ίο αντίστοιχο δικαίωμα του ασφαλιστή του προσώπου oro οποίο καταβλήθηκε αποζημίωση. 

3. Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων υποκατάστασης ή αναγωγής κατά του κεφαλαίου ΕΕΟ που είναι 
■ δυνατά να υπάρχουν, ένα κράτος μέλος ή πράκτορος αυτού που κατέβαλε αποζημίωση .για ζημία συμφώνα με τις διατάξεις 

Εθνικού νόμοι·, αποκτά διά υποκαταστάσεως τα δικαιώματα τα οποία 8α είχε oupipam με τηλ^Μφσώ^ηηιβσση.τθΗράαύΠθ.__ 
που έλαβε την αποζημίωση. '"7""! ~ *: "~ ''.■■: 

Ρήτρα υπεροχής 

Άρθρο 4 2 .' 

Κ παρούσα σύμβαση αντικαδιστά οποιαδήποτε άλλη σύρβαση που βρίσκεται οε ισχύ ή παραμένει ανοικτή προς υπογραφή, επικύ

ρωση ή προσχώρηση κατά την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμβαση τίθεται προς υπογραφή, αλλά ρ όνο στην έκταση 
στην οποία μία τέτοια σύρβαση συγκρούεται με την παρούσα· μολαταύτα, τίποτε στο παρόν άρθρο δεν είναι δυνατό να επηρέα

σα τις υποχρεώσος των κρατών μελών προς κράτη που δεν είναι μέρη της παρούσας σύμβασης και οι οποίες απορρέουν από 
. μία τέτοια σύμβαση. * . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Πληροφορίες σχετικά με το εισφέρσν φορτίο 

. Αρθρο 43 

Κατά το χρόνο κατάθεσης του εγγράφου που αναφέρεται στο όρθρο 45 παράγραφος 3, και έκτοτε κατ
1 έτος μέχρι το χρόνο 

κατά τον οποίο η παρούσα σύμβαση τίδεται σε ισχύ σ' ένα κρότος, το κρότος αυτό υποβάλλει στον γενικό γραμματέα στοιχείο 
σχετικό με τις ποσότητες του ειοφέροντος φορτίου που έχουν ληφδεί ή. στην περίπτωση του λογαριασμού Υ ΦΑ, που έχουν 
εκφορτωθεί ο' αυτό το κρότος κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους οε σχέση με το γενικό λογαριασμό 
και με κίδ: χωριστό λογαριασμό. 

Πρώτη συνεδρίαση της συνέλευσης 

Άρθρο 4 4 

0 γενικός γμυμμισέιις ουγκιιλεί την πρώτη συνεδρίαση της συνέλευσης Αιπή η ουνεόρϊαση δα λάβει χώρα το συντομύττμα 
δυνατό μπά ιίπό την έναρξη ιοχύης τηύ παρούσας συνέλευσης και, οε κάδε περίπτωση, όχι αργότερο «ίό τριάντα ημέρες μπα 
una την έναρξη ισχύος. . 

ΪΕΦΑΛλΈΓί'"! 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙ! 

Υπογραφή, ιτηκύρωαη, αποδοχή, έγκριση κατ προσχώρηση 

'AfSpo 43 . - ·■ " .. 
1. Η siipnuiki Λΐ)ΐ|5ιιοη Psi ΙΙΙ|ΜΙΙΠΜ> ιι\·οη·ηή πριΐνυ3ίΐγ(*(ρή ιτιην fitpti τΛιι Οργιινιπμίιιι unci ιην 1η .Οκτωβ ί̂η" Ι"


"· 

iidv'nc »·ι ϊιπιπιβ|>ϊιιι.ι 1'··'" tail iciTtriWsii|ai|irivniMiiKn| fε ιιροαχώρηοη.. . . . . 
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2. Τα κράτη μπορούν να εκφράσουν τη συνειϊνεσή τους να δισμεύονται από την παρούσα σύμβαση uc ' . 

α) υπογραφή χωρίςετηψύλαςη. σχετικό με την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση,,ή ; \ 

β) υπογραφή η οποία υπόκειται or επικύρωση) αποδοχή η έγκριση, της οποίας έπεται επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση; ή . 

γ) προσχώρηση. ·: . . 

3. Η επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση πραγματοποιείται με την κατάθεση ενώπιον του γενικού γραμματέα ενός 
εγγράφου με αυτό το περιεχόμενο. . · 

. Έναρξη ισχύος . , 

Αρθρο 46 

1. Η nopcrooa m ^ j ^ ^^δΰΛετοχύδεκαοηώτΐΓ^ ημερομηνία κατά την οποία 9α πληρωθούν οι ακό

"^υθες'πρόυποθεσεις: '  . . " ■ 

α) τουλάχιστον 12 κράτη', συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κρατών καδένα από τα οποία διαθέτη 2 εκατομμύρια μονάδες 
ολικής χωρητικότητας, έχουν εκφράσει τη συναίνεση τους να δεσμεύονται από αυτή απ _. _ " _.   

-$L.o γενικός γραμματέας έχει λΐ0ά
_
πληρόφορϊες, σύμφωνα με το άρθρο 43, ότι τα πρόσωπα, σ* αυτά τα κράτη, τα οποία 8α 

ευθύνονταν σε εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοτχεία u) και γ), έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του προη

γούμενου ημερολογιακού έτους συνολική ποσότητα τουλάχιστον 40 εκατομμυρίων τόνων φορτίου το οποία οοφέρπ στο 
γενικό λογαριασμό. 

. .2. Για ένα κρότος το οποίο εκφράζει τη συναίνεση του να δεσμεύεται από την παρούσα σύμβαση μετά την πλήρωση των 
προϋποθέσεων για την έναρξη ισχύος αυτής η συναίνεση αυτή επιφέρει αποτελέσματα τρεις μήνες μετά από την ημερομηνία 
κατά την οποία εκφράσθηκε ή μετά από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. οπόιο5ήποτε από τα δύο συμβεί αργότερα. 

Αναθεώρηση και τροποποίηση 

'ApQpo47 

1. Μια συνδιάσκεψη με το σκοπό της αναθεώρησης ή τροποποίησης της παρούσας σύμβασης είναι δυνατό να συγκληθεί από 
τον Οργανισμό. 

2. . 0 γενικός γραμματέας συγκαλεί ουνδιάσκεφη των στοιχείο κρατών μελών στην παρούσα σύμβαση προκειμένου να ανα

θεωρήσουν ή να τροποποιήσουν τη σύμβαση, μετά από αίτηση έξι κρατών μελών ή του ενός τρίτου των κρατών μελών, 
οποιοσδήποτε αριθμός είναι υψηλότερος. 

. 3. Οποιαδήποτε συναίνεση κράτους να δεσμεύεται από την παρούσα σύμβαση η οποία εκφράζεται μετά από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος μιας τροποποίησης της παρούσας σύμβασης θεωρείται ότι αφορά τη σύμβαση, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Τροποποίηση ορίων 

Αρθρο 48 

1. Με την επιφύλαξη των διατά&ων του άρθρου 47, η ειδική διαδικοαίο τον παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αποκλειστικά 
για τπυς άκοπους της τροποποίησης των ορίων που TSCVTUI στη άρθρο 9 παράγριπρης 1 ten στο άρθρο 14 παράγραφος 5. 

"ι. Μετά ιαιύ αίτηση τουλάχιστον ταυ ημίσεως, ιιλλι'ι οε καμΐιι περίπτωση λιγότερων υπό εΕι κρατών μελών, οποιαδήποτε πρό

τυπη γιο την τροποποίηση των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 14 παράγραφος 5. κοινοποιείται 
από τη ντνική νραμυαττ.ιι or όλα τα μέλη του Οργανισμού cut κ όλα τα οιιμβα\λιϊυη·ιι κράτη. 

3. Οποιαδήποτε τροποποίηση που προτείνεται κοι κοινοποιείται σύμφωνη με τιι οριίόμτνυ πιο niaa. κατατίΐίπιιι πτη νομίλή 
Γππμηπή του Οβγιηισμπύ (η νομική επιτροπή) για ΓϊέτοηητοιΑάχιστον έξι μήνες μπά απότην ημερομηνία της κοινηποίΐ|ηής 
της. . 

ι. Όλα το συμβαλλόμενη κράτη.ΓΤΤΓ εί«ιι μέλη του Ορνιινιημού είτε ότι. έχουν νΊ iWiiuun νο ουμμπέχοιη·· στις rpyanbt. 
της νομικής επιτροπής γΐιι την εξπϋπη KUI υιυΟϊτηοη τριτποπυιήπιων. 

S. ' Τροποποίησης υιοίΉούνται ur πλπηΐ|ΐηφΐ<ι τω>· δύο τρπων iwv συμβαλλόμενων κρατών sou ϋνοι nupvivut και ιμηιύΐί·Ίι«· 
οτη νομική Γππρηπή. η finoui fivtit ΙιιΐΊίριηιίνη όπως προμλιπηαι στην.mtpuyim.ijMi Α, μι την ηροϋηόΒπηη ότι ιιιυλι'ινϊσίΓΛ·. m 
njnii! iwv (νΐ'ΐιβολλόιιηνιν ηιισών rhiu niijii'tnu κιπίι το τώντ, την; ιμηφοφομΰΐιΐ _ · _ , . · . · '*· 
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6.. Κοιά την εξέταση μιας πρότασης για τροποποίηση των ορίων, η νομική εππροπή λαμβάνει υπόψη την εμπειρίατων. περι

στατικών βή, αδκότερα, το.μέγεθοε των ζημιών που προκαλούνται από αυτά, τις μεταβολές στις νομισματικές ισοτιμίες και την 
επίπτωση της προτεινόμενης τροποποίησης στο κόστος ασφάλισης. Επίσης λάμβανα υπόψη τη σχέση μεταξύ των.ορίων sou 
θεσπίζονται στο άρθρο 9 παρογραφος.Ι και airrtbvπου θεσπίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 5.. 

7. α) Καμία τροποποίηση ορίων σύμφωνα με το. παρόν άρθρο δεν άκα δυνατά να εξετασθεί σε λιγότερο από πέντε έτη από την 
ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμβαση ανοίχθηκε προς υπογραφή ούτε αε λιγότερο από πέντε έιη από την ηρε . 

: ρομηνία έναρξης της ισχύος μίας προηγουμένης τροποποίησης σύμφωνα με το παρόν άρθρα 

β) Κανένα όριο δεν είναι δυνατό να αυξηθεί κατά τρόπο που να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο όριο που έχα τεθεί 
από την παρούσα σύμβαση επαυξημένο surra f& «πτοστιαίες μονάδες κατ* έτος, υπολογιζόμενο συγκεντρωτικά από την 
ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα σύμβαση ανοίχθηκε προς υπογραφή.

1 

γ) Κανένα όριο δεν είναι δυνατό να αυξηθεί κατά τρόιο που να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί ατο όριο που έχει ΤΕ3ΓΪ 
. από την παρούσα σύμβαση πολλαπλασιαζόμενο εώ τρία. 

.8. . Οποιαδήποτε τροποποίηση που υιοθετείται σύμφωνα ρε την παράγραφο 5 γνωστοποιείται από τον Οργανώμό στα συμ

βαλλόμενα κράτη. Η τροποποίηση θεωρείται ότι έχει viva αποδεκτή στο τέλος μίας περιόδου δεκαοκτώ μηνών ρέτά από την 
ημερομηνία της γνωστοποίησης εκτός αν κατά τη διάρκαα αυτής της περιόδου τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών τα 
οποία ήτον συμβαλλόμενα κράτη κατά το χρόνο υιοθέτησης της τροποποίησης δηλώσουν στον γενικό γρααρατέα_όπ δεν raoSi^.. 
χονταιτην τpoπoπmηoτJ^στΓfvJwρa^^J ε̂pίπlωoηητpoπoπoiηση απορρίπτεται και δενέχεί καμίαΤσχυΓ 

9. . Μια τροποποίηση η οποία θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο. 8, τίθεται σε ισχύ δεκαοκτώ 
μήνες μετά από την πποδοχή της 

10. Όλα τα αυ^αλλόυενακρόπτ^^ε^εύονται.από.την.τροποποίηση,εκτός αν κατογγείΧοΰν τηνπάρεώσα"σύμβαση σύμφωνα 
με το άρθρο Α'9' παράγραφοι 1 και 2, τουλάχιστον έξι μήνα; πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης. Μια τέτοια καταγ

γελία επιφέρει αποτελέσματα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της τροποποίησης. 

11. Όταν μία τροποποίηση έχε) υιοθετηθεί αλλά η περίοδος των δεκαοκτώ μηνών για την αποδοχή της δεν έχει εκπνεύσει 
ακόμη, ένα κράτος που γίνεται συμβαλλόμενο κρότο; κατά τη διάρκεια αυττ\ς της περιόδου δεσμεύεται από την τροποποίηση, 
εφόσον οπή τεθεί σε ισχύ. Ένα κράτος που γίνεται συμβαλλόμενο κράτος μετά την πάροδο αυτής της περιόδου δεσμεύεται από 
οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία έγινε αποδεκτή σύμφανα με την παράγραφο 8. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα παράγραφο, ένα κράτος δεσμεύεται από μία τροποποίηση όταν η τροποποίηση αυτή τεθεί σε ισχύ ή όταν η παρούσα 
σύμβαση τεθεί σε ισχύ.σ' αυτό το κράτος αν αυτό συμβεί αργότερα. · 

• ν Καταγγελία 

Λρ9ρσ49 . ' '" 

1. Οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε ρετά από την ημερομηνία κατά την 
οποία αυτή τίθεται σε ισχύ ο' αυτό το κράτος μέλος. :* 

2. ■ Η καταγγελία γίνεται ρε κατάθεση ενός εγγράφου καιαγγελϊας ενώπιον του γενικού γραμματέα. 

3. Η καταγγϊλίο επιφέρει αποτελέσματα δώδεκα μήνες ή οποιαδήποτε μακρύτερη χρονική περίοδο που ορίζεται στο έγγραφο 
καταγγελίας, μετά από την κατάθεση αυτού του εγγράφου ενώπιον του γενικού γραμματέα 

Α. Παρά την καταγγελία που κάνα ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας 
σύμβασης σχετικέςρε υποχρεώσεις για πραγματοποίηση εισφορών σύμφωνα με τα άρθρα 18 ή 19 ή το άρθρο 21 παράγραφος 
5, αναφορικά με οποιεσδήποτε πληρωμές αποζημίωσης τις οποίες μπορεί να αποφασίσει η συνέλευση σχετικά με ένα περιστατικό 
το οποίο συνέβη πριν επιφέρει αποτελέσματα η καταγγελία, συνεχίζουν να εφαρμόζονται. 

Έταακτες συνεδρίασης της συνέλευσης 

λρθρο 50 

1. .Οπυιυδήπίπτ κράιίκ μέλος μπορεί, prott or ενννήνιιι ημέρες «so την κατάθεση ενός εγγράφου και αγγελίας, η traom 
θεωρεί on 3u έχει ως tmmfXi.opa τη σημαντική αύξηση του ύφους των εισφορών των υπολοίπων κρατών μελών, να ζητήσει απο . 
in διτιΟυνιή νη σιιγκαλέηη μία έκκχκιη συνεδρίαση της σύνέλτϋσης.' Ο οανΐΛίντής οφειλή να συγκαλέσει τη συνέλευση τουλά

χιστον ώήντα ημέρες μετά από την λήψη του αιτήματος. 

2. U διευθυντής μπορεί να λάβει την πρωτοβουλία σύγκλησης της ουνίλτιιοης στ ίκτακιη συνεδρίαση μέσα σε εΕήνκι ημίρ>\ 
«no την κιπάθτϋη ενός εγγράφηιι καταγγελίας, εφόσον ο διαδυνιής Orupri ότι μια τέτοια ΜΠογγελία 3u έχει ως απητΓλιπμιι 
τη σημαντική ιιύΕηαητί'ΐι ύψους ίων ποβιομώντκν υπολοίπων κριοών μελών. "■ 

ϊ. Αν η ουν/ληιιπ|, \ν μίιι ήπιικτη σιινείιρίηοη αυτής, η οιηίιι ηιιγ*πλπτιιι ούμφωνιι pr την παράγραφο 1 ή 2, ππηφιιρϊιν

• ότι η καιυγγελίιι 9ιι έχιι uc ιαϋιέλεσμιΐ τη σημαντική αύζηοηταιι ύψους των πσψυρών των υπολοίπων κραιών μελών, οπ'οιοίή 
. ΠΙΪΤΓ una αιπό'τιι κράτη pnofoi·. τοιιλι'ιχητίΓιν ! 2u ημέρκ πριν una την ημ;ρτ·μηνίιΐ εαιά την οποίιι η κιτταγγΓλίιι επιφέρει ira» 
 ΐΓλέιίμιΠιΐ, vti npfpri or. κιΐΐιιννίλία της παρούικις ηίιμβιιηης η nsftiii KiniiyyfXm tyi κηφέρη τ'ιι αποτελέσματα, της κιπά την 

ΐδιιι ημερομηνία " · 
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Λήξη της σύμβασης ; '.'.;■'■'..■'.' 

'.·'·:'.■....:=·.■'/■ · : '·.·.· · .';. ":.'.:
: ■••Λρθρο'51ν.'·""· '. '

 ;:
"'/ '■'>"..·' / .  

1. Η παρούσα σύμβαση θα παύσει να ισχύει: ■. ■ . 

α} κατά το χρόνο που ό αριθμός των κρατών μελών θα γή/ο μικρότερος από έξι, ή 

β) δώδεκα μήνες μετά από το χρόνο κατά τον οποίο τα στοιχεία που αφορούσαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος έπρεπε να 
έχουν υποβληθεί στον διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 21, εφόσον από τα στοιχεία προκύπτει άτι η συνολική ποσότητα του. 
ηαφέρονιος φο.ρτίου στο γενικόϊλ,ογαριασμό σύμφωνα ρε το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ], το οποίο λήφθηκε 
από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια αυτού του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ανερχόταν σι λιγότερο από 30 εκα

τομμύρια τόνους. 

Παρά τα οριζόμενα στο στοιχείο β), αν η συνολική ποσότητα του οσφέρσντος φορτίου στο γενικό λογαριασμό σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία α} και γ), το οποίο λήφδηκε από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ήμερο, 
λογίπκού έτους" ανερχόταν σε λιγότερο από 30 εκατομμύρια τόνους αλλά περισσότερο από 25 εκατομμύρια τόνουε, η συνέ

λευση, εφόσον θεωρεί ότι αυτό Οφείλεται σε έκτοπες περιστάσεις και ότι δεν είναι πιθανό να επαναληφθεί, μπορεί να αποφασίσει 
πριν από την πάροδο της προαναφερόμενης δωδεκάμηνης περιόδουσπ Τ[ σύμβαση ΡαπαρεφείνεΐσεΛαχύ. Η συνέλευσηδεν

^ορη,.πφόλχυηπά,ΐΉλάβημιατέταατκ ' · 

2. Κράτη τα οποία δεσμεύονται από την παρσύαα σύμβαση κατά την τελευταία ημέρα πριν από το χρόνο κατά τον οποίο 
παύει να ισχύει, οφείλουν να διευκολύνουν το κεφάλαια στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπως αιπές περιγράφονται στο 
άρθρο S2 και. αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, συνεχίζουν να δεσμεύε^αι^^ τrrvJtgρώJS·σύμβαBη .·— : 

Εκκαθάριση του κεφαλαίου ΕΕΟ 

Λρθρο 52 

1. Αν η παρούσα σύμβαση παύσει \ιι είναι σε ισχύ, το τπρπλπιο ΕΕΟ παρόλα αυτά: 

α) οοείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με οποιοδήποτε περιστατιχό το οποίο συνέβη πριν η παρούσα σύμβαση 
παύσει να είναι σε ισχύ και . ■  . 

β) μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του σχετικά ρε □σφορές οτο μέτρο που αυτές οι εισφορές είναι αναγκαίες προκειμένου να 
ανπμετωπΐσει τις αναφερόμενες στο στοιχείο α) υποχρεώσεις του, στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες για τη διοίκηση του 
κεφαλαίου ΕΕΟ οι οποίες riven αναγκαίες για το σκοπό αυτό.' 

2. Η συνέλευση λπμβάνη όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να ολοκληρώσει την εκκαθάριση του κεφαλαίου ΕΕΟ, στα 
οποία μέτρα περιλαμβάνεται η διανομή με δίκαιο τρόπο οποιωνδήποτε υπολειπόμενων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των προ

σώπων που έχουν συνεισφέρει στο κεφάλαιο ΕΕΟ. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου το κεφάλαιο ΕΕΟ δα διατηρήσει τη νομική του προσωπικότητα 

Θεματοφύλακας 

Λρδρο53 

1. Η παρούσα σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία υιοθετείται σύμφωνα ρε το άρθρο 48 κατατίθεται ενώπιον 
inn YCTIKOU γραμμητιέα. 

1 . Ο γενικός γραμματέας: 

nj ενημερώνει όλη τα κράιη τη οποία έχουν υπογράψει την πορούαο σύμβαση ή έχουν προσχώρησα ο' αιητρ κιιι όλιιτα μέλη 
τοιι Opvtmopou, ρνπιεά μπ 

i) κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση εγγράφου επικύρωσης αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρηιιηε και την ημερομηνία αυτής, 
ϋ) το χρόνο έναρξης ισχνός της παρούσας σύμβασης. 
Hi) οποιαδήποτε πρήτιιοη για την τροποποίηση των ορίων στα πραά αποζημίωσης η οποία έγινε σύμφωνα με το άρθρο 4ί 

παράγμιιφος 2. 
ιν) οποιιιίιήποιι. τριΊπαπΓώίπη η onniii ιποθπήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 5, 
ν) ιιποιιιδήπιτιτ τ^ΰποηοίηηη η ιιποίιΐ θεωρείται οιι έχει γύτι πποονκτή σύμφωιαι με το άρθρο 48 Βηρύγμιιωυς 8. mill*, 

κιη το χρόνο « α π τον οποίο αιηή η τροποποίηση θα τιθεί σε ισχύ σύμφωνα με τις παράγραφοι*: 9 tin 10 αυτού ΐι« 
άρθρου, . . . 

. >i) ιην κατάθεση onortiiiirfpiri!· "εγγράφου cmnvytXitic της πηρουΛΚ σύμβασης, καθώς επίσης ίο χρόνο κιπύ τον os.uo 
yivnui η πα|ΐΐι\;φή ιιυτού κιιι το χ/ώνιι «Πι'ι τυν οποίο η κιΓΚίγγτλίιι επιφέρο αποτελτοματύ, cm 

vu) οποΐι'ΐ̂ ήπιηΓ ειδοποϊηοη r, οποί* usitaTriiui ιοιύ ϋπσ.οδήησιε άρθ|Κ> της nnpouaac σύμβασης κ«ΐι 

pi ιοινπελλΓΐ Sri4*lJJ^vii vui τη γνηίκΛιητ;ι TOUC ιπτίγ|Λΐφΐ[ της πιιραύιχις σύμβασης προς όλιι ΐιι κράτη so» Ι·\Ι'·ΙΛ· υπονρίιι,η. 
ιην nupoivu iuiipuOTi ή ινι·ιΐΛ'ΐΐ|·<7ίωρηΛ


ι ο'ιηηήι·. ' ■ ■ ' . · . ' . 
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3. Αμέσως μόλις η «τηρούσα ονμβαση τεΒό or ισχύ. ένα αντίγραφο της θεωρημένο για τη.γνησιότητα του 3α αποσταλεί από ■ 
το θεματοςιύλακα προς τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων, Εθνών προδομένου να καταχωρηθεί και να £ημοοιει£εί σύμφωνο ■ 
με το άρδρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

·."·■■■■.; ■■'■■''"'...'.'": \ Γλώσσες . · ■' . ·.·■·" 

'■·"· .'·'■■ . : '.
 :

' '■ Λρθρο54 "':" "'■-[ :*·■ 

•Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε ex ένα μοναδικό πρωτότυπο στην αραβική, κινεζική, αγγλικής γαλλική, ρωσική κεα ισπανική 
γλωσσά, καθένα.κείμενο από τα οποία είναι εξίσου αυθεντικό. 

ΕΠΝΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ στις τρεις Μαίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι. 

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, έχοντας λάβει τη 8έούοα πληρεξουσιότητα από τις αντίστοιχες κυβέρνησης 
τους για το σκοπό αυτό, υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση.. ·. ρ 
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■'.' v. ■ '■ ■ ; . - ' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ! '.
:
'· '.■■'-'.'.'. ί '· ' .

 ;
. ' 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΙΕΠΚΑ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΑ ΖΗΜΙΑ 
ΠΡΟΚΑΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕ! ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΕΕΟ) 

Εκδίδεται σύμφωνο με τις διάταξης του άρθρου 12 της διεθνούς σύμβαση ς του 1 9 9 6 σχετικά μι την οστική ευθύνη mi αποζημίωση . 
για ζημίες σε σχέση με.τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουαιώνν . . . ."·-

Όνομαiou πλοίου Διιπφπικός αριΒρός η 
γράμμιπιι 

Λρδμος BiO ιον 
' ιλοίου Λιμάνι νηολόγησης 

.. 

Ονομα rm ώήρης ίιεύθυνοη ίου ιίαου άαεηαης 
της κύριος' δραστηριότητος ταυ πλοιοκτήτη 

Mr το παρόν πιστοποιείται ότι σε σχέση ρε το προαναφερόμενο πλοίο υπάρχει σε ισχύ σύμβαση ασφάλισης ή άλλης οικονομικής 
εξασφάλισης η οποία ικανοποιεί τις απατήσεις του άρθρον 12 της διεθνούς σύμβασης του 1996 για την αστική ευθύνη και 
αποζημΰαση για ζημίες σε σχέση μι τη θαλάσσια μεταφορά επώνδυνοιν και επιβλαβών ουσιών. 

Είδος εξασφάλισης , : 

Διάρκεια εξασφάλισης . . . . . . · . 

Όνομα και διεύθυνση ασφαλιστή(-ών) ή/και εγγυητή(-ών) .' 

Όνομα 

"Διεύθυνση .■ ■.....: 

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύη μέχρι .*. , · 

Εκδόθηκε και πιστοποιήθηκε από την κυβέρνηση J 

(Λλήρης προσ&οριαμάς τπυ κράτους) 

-*&%*+ ■ · ' ' ·· 

ficinus) (ηρερομηνϊο) 

{μηπγριΐφή inn tititnipn inu ιέιιααιηνχοιι anu ncSi&n ή vmummri) 
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επεξηγηματικές σημειώσεις: '.·■■ 

1. Αν dvm επιθυμητό, ο προσδιορισμός του κράτους μπορεί να περιλάμβανα αναφορά σε αρμόδια δημόσια αρχή της χώρα; όπου 
εκδίδεται το πιστοποιητικό.:.'"" 

2. Αν το συνολικό ποσά.της εξασφάλισης έχει πορασχεδεί οπά περισσότερες πλευρές, το ποσό καδεμιάςαπό αυτές κρέπα να 
αναφέρεται. ; ."· 

3. Αν η εξασφάλιση παρέχεται σε περισσότερες μορφές οντές πρέπα νο απαριθμούνται. . : ■ ■  ' ; . 

4. Η συμπλήρωση της ένδειξης «Διάρκεια εξασφάλισης» πρέπει να ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία η εξασφάλιση τίδεται σε 
·°χ*- ■' ·..·' ■· ' . '. ';■. - ■ . ' · " ■ · 

5. Η συμπλήρωση της ένδοξης «Διεύθυνση ασφαλιστή (άν) ή/και εγγυητή{ών)> π ρ ά α να αναφέρει τον τόπο της κύριας επιχειρημα
τικής δραστηριότητας του (των) ασφαλιστή (ών) ή/και του (των) εγγυητη(άν). Εφόσον ενδείκνυται, αναφέρπαι ο τόπος επιχειρη
ματικής δραοτηοιπτητας όπου συνόφδηκε η ασφάλιση ή άλλη εξασφάλιση. 
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■ ■ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ fl

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ TQN ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 

Χανσνιστιάς J · · 

1. Το καθορισμένο ποσά που αναφέρεται σιο άρθρο 17 παράγραφος 3 ορίζεται για κάθε τομέα σύμφωνα με τους παρόντες . 
κανονισμούς . ._...■ .. .·. . . . ; · ■ ' ·'·■' 

2. Όπου είναι απαραίτητο να υτταλσγια9ούν ασφορές για περισσότερους από έναν τομείς του γενικού λογαριασμού, ένα 
ξεχωριστό ποσό ανά μονάδα ειοφέροντος φορτίου υπολογίζεται για καδένα από τους ακόλουθους τομείς, όπως. απατεείταε 

α) στερεά υλικά μεταφερόμενα χύδην, όπως αναφέρονται στο όρ3ρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο α) σημείο νϋ)· · 

β) πετρέλαιο, αν η λειτουργία του λογαριασμού πετρελαίου αναβληθεί ή ανασταλεί· 

γ). ΥΦΑ, αν η λειτουργία του λογαριασμού ΥΦΑ αναβληθεί ή ανασταλεί: 

δ) ΥΑΠ. ον η λεπουργΐα του λογαριασμού ΥΑΠ αναβληθεί ή ανασταλεί

. ε).άλλες ουσίες. 

JCmOvioiioc 2 

1. · Για κάθε τομέα, το καθορισμένο ποσό ανά μονάδα εισφέροντος φορτίου είναι το προϊόν της επιβάρυνσης ανά μονάδα ΕΕΟ 
και του συντελεστή τομέα για το συγκεκρηιένο τομέα ■ . . : ' " . ■ ■ 

~1Γ.'~~Η είϊρΐρΊηίόηΤΐχΏμπναδάΓΕΕό είναι το πηλίκο των συνολικών ετήσιων, εισφορών που είναι καταβλητέες στο γενικό λογα

ριασμό δια του συνόλου των μονάδων ΕΕΟ για όλους τους τομείς. 

3. Το σύνολο των μονάδων ΕΕΟ για KflSjjjtggja είναι το προϊόν του συνολικού όγκου, μετρημένου σε μετρικούς τόνους, ει

σφέροντος φορτίου για το συγκεκριμένο τομέα κώ του αντίστοιχου συντελεστή τομέα. 

4. Ό συντελεστής τομέα αποτελεί το ζυγισμένο αριθμητικό μέσο όρο του λόγου των αποπήσεων προς τον όγκο φορτίου σε 
σχέση με τσν εν λόγω τομέα για το συγκεκριμένο έτος και τα προηγούμενα εννέα έτη,'σύμφωνα ρε τον παρόντα κανονισμό. 

.5. Με την εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγραφο 6, ο λόγος των απαιτήσεων κρος τον όγκο φορτίου για καθένα 
από αυτά τα έτη υπολογίζεται όπως ακολουθεί: 

ο) εκκαθαρισμένες απαιτήσεις υπολογισμένες σε λογιστικές μονάδες οι οποίες έχουν jintnpanri από το νόμισμα στρ οποίο 
εκφράζεται η απαίτηση σύμφωνα με την εφαρμοστέα ισοτιμία' κατά το χρόνο του cn/γκεκριμένον'περιστατικού, για ζημία που 
προκλήθηκε από ουσίες σε σχέαη ρε τις οποίες οφείλονται εισφορές στο κεφάλαιο ΕΕΟ για το σχετικό έτος, οι οποίες Sim

ρπύνταιρε · " 

β) τον όγκο του ειαφέροπος φορτίου που αντίστοιχα σιο σχειικό έτος. 

6. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες που απαιτούνται από την παράγραφο 5 στοιχεία α) και β) δεν είναι διαθέσι

μες, χρησιμοποιούνται or πκόλουθες τμές για την εύρεση του λόγου των απαιτήσεων προς τον όγκο φορτίου για καθένα από 
τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

α) · στερεά υλικά μεταφερόμενα χύδην τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 στοιχείο α) . . 
σημείο νϋ) 0 . 

β) πετρέλαιο, αν η λειτουργία του λογαριασμού πετρελαίου αναβληθεί 0 

γ) ΥΦΑ, αν η λειτουργία του λογαριασμού ΥΦΑ αναβληθεί . 0 

δ) ■ ΥΠΛ, αν η λειτουργία του λογαριασμού ΥΠΛ αναβληθεί 0 

ε) άλλες ουσίες - 0.0001 
7. ϋ αριθμητικός μίσος όρος των δέκα ειών πολλαπλπσώζειαι με συντελεστή ο οποίος υπολογίζπαι σε φθίνουσα γραμμική 
κλίμακα, έτσι ώστε ο λόγος του σχετικού έτοιις νιι έχει συντελεστή 10. ο λόγος του προηγούμενου από το σχετικό έτος να έχει 
ηυνιελεηιή 9, ο λόγος τιιιι προηγούμενου έτους ιιπύ ;ιιπύ νπ έχει συνιελτσιή Χ κιιι υύιω καθεξής, μέχρι ω δέκατο έιος, το 
οποίο έχει συντελεστή 1. 

8. Αν η λειτουργία ενός χωρισιαύ λογιιριιιομού έχει ανιισιπλτί, ο σχπικός σιιντελεστής τομέα υπολογίζεται σύμφωνα με ιις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού οι οποίες ιφμόζηιη· κύτη την κρίση της οιητλεικίης. 


