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O TRANSPORTE MARÍTIMO, EXEMPLO CONCLUÍNTE DA MUNDIALIZACIÓN LIBERAL

– Unha actividade económica que despreza os homes e o medio ambiente

Durante as últimas dúas décadas e multiplicáronse os naufraxios de navíos cargados de petróleo en bruto, de fuel, ou de diferentes productos químicos. Cando se produce unha contaminación grave,  o que paga as consecuencias é o ambiente e as actividades económicas ligadas ao mar e ás costas: a pesca, a ostreicultura e o turismo.
Nas costas do Atlántico e do canal da Mancha producíronse nos tres últimos anos tres catástrofes: Erika, Ievoli Sun e Prestige, para referirmos só as máis importantes. En todo o mundo prodúcese, en termo medio, un naufraxio cada tres días, 1.600 desaparicións de mariñeiros no mar cada ano e máis de 6.000 navíos considerados perigosos circulan polos océanos. ¿Como temos chegado a esta situación, malia a cantidade de leis e convencións internacionais existentes?.
Unha análise da evolución recente debería permitirnos atopar estratexias eficaces co obxectivo de adoptarmos medidas realmente preventivas.

A presión que forza a diminución dos custos na “burbulla” dos intercambios liberalizados
O comercio mundial dos bens ten aumentado de maneira espectacular nos últimos 50 anos. Proba disto é o aumento do tráfico marítimo internacional que lle sirve de medio. Este sector económico emprega arredor de 38.000 navíos ademais de 300 toneladas e dá traballo a 93.000 mariñeiros. Ora ben, neste tempo comprobouse que as exportacións aumentaron moito máis rápido do que a producción mundial (4 veces máis rápido entre 1990 e 1997). Aumentou o librecambios, os transportes intraempresariais das transnacionais (a terceira parte dos intercambios mundiais) e isto explica cómo se foi enchendo a burbulla comercial.
Para que as empresas transnacionais se interesen por estes intercambios desmandados, é preciso diminuír aínda máis o custo do transporte marítimo (intermediario obrigado para o 80% dos productos), e os navíos que teñen entre 15 e 20 anos, como xa foron amortizados, ofrecen a máxima rendibilidade. Compréndese logo que en 2002 o 60% da flota mundial teña en termo medio máis de 15 anos... Así e todo, sabendo que no 80% dos naufraxios están implicados estes barcos, cabe preguntarse cómo se pode ter vindo a  considerar a existencia dos riscos como unha  norma
Beneficio a toda costa
Cara a 1985, prodúcense tres acontecementos que cambian a situación:
1- a revolución tecnolóxica das telecomunicacións mundializa os mercados. A venda de productos petroleiros no mercado spot (punto por punto) desenvólvese. O trader (ou axente) convertese nunha personaxe fundamental no ámbito marítimo. Rapidamente informado, pago por porcentaxes, a súa labor incita a creación dunha especulación continua, e a mesma carga poderá ser comprada e revendida varias veces durante o mesmo traxecto. As compañías petroleiras que, ata entón, practicaban actividades ligadas dende a extracción dos pozos ata a distribución en gasolineiras, e que posuían grandes flotas, comezarán polo xeral a recorrer a armadores independentes que proporcionan unha maior flexibilidade no mercado spot. 
 
2- a recesión da construcción naval –ligada á superproducción especulativa dos anos 70 e á incerteza do valor de petróleo (crise de 1979, repunte de 1983-1985)- motiva o uso de barcos vellos. Ata o momento en que, despois do naufraxio do Amoco Cadiz, comezan a imporse cada vez mais medidas para mellorar a seguridade marítima (Memorando de París de 1982). O propietario do barco foi considerado responsable, e os majors petroleiros, comezan a evadirse das súas responsabilidades externalizando as flotas.

3- a libre circulación dos capitais que se desenvolve nese momento vai permitir  a xeneralización dun sistema que,  por unha soa actividade, obtén beneficios por triplicado: a flexibilidade, a irresponsabilidade, os beneficios.

Dous piares: os paraísos fiscais e os pavillóns “económicos”

1- os paraísos fiscais proporcionan unha domiciliación e, as máis das veces, unha protección xurídica a sociedades ficticias integradas en complexas montaxes creadas legalmente por xuristas financeiros. Así, tanto a compra como a xestión dos barcos escapan aos impostos, e o mesmo acontece cos beneficios. A maior parte das actividades de transporte marítimo desfianse nun entretecido de sociedades-pantalla onde é difícil saber quen posúe o que, permitindo evitar de forma eficaz a regulamentación.

2- a  “libre matriculación” dos Estados compracentes ten tres vantaxes:
	-diminuír entre un 30 e un 50% os gastos de rexistro
	-diminuír polo xeral en máis dun 60% os gastos de tripulación; estes países non esixen nin protección social, nin convencións colectivas. Isto deixa a porta aberta á contratación de tripulacións plurinacionais, que traballan ata a extenuación por un salario ínfimo, e disto resultan graves riscos para a seguridade.
	-zafarse de varios regulamentos internacionais (que pasaron a ser demasiado rigorosos e caros), por estes países non os teren ratificado.
	Ademais, a matriculación de un barco obtense en poucas horas, é suficiente presentar certificados de clasificación e contratos de seguros... obtidos na maior parte dos casos por correspondencia.

O aumento de poder dos lobbies de armadores e dos lobbies financeiros e a evasión á lei.
A conveniencia, que representou o 5% da tonelaxe bruta mundial en 1945, pasou a representar o 30% en 1980, o 44,5% en 1989 e o 64% hoxe (!). Despois do naufraxio do Exxon Valdez en 1989, Exxon, declarada culpable, tivo que pagar os altísimos custos da indemnización. Os majors desfixéronse logo da case totalidade da súa flota. Os armadores “independentes” dos países ricos, que sufrían a presión evidente dos grupos petroleiros fretadores (o 40% do tráfico mundial), foron os verdadeiros actores desde “novo transporte marítimo”.
	En realidade, o 45% da flota mundial é controlada hoxe por armadores europeos (!). A primeira flota mundial pertence aos armadores gregos que, por exemplo, utiliza o 70% das matriculacións de Chipre, o 63% das de Malta... O Xapón utiliza o 43% da flota do Panamá, que parece ser a flota máis importante do mundo.

	A complicidade dos Estados ricos: no canto de se oporen a estes fenómenos, os vellos grandes Estados marítimos apóianos e mesmo os imitan creando pavillóns “bis”. No caso da Francia, o pavillón das illas Kerguelen (1987) permite aos armadores reduciren os custos sociais á metade empregando tripulacións plurinacionais e zafándose das normas sociais francesas. O traballo precario é a regra que impera para case todos os mariñeiros do mundo.

	O papel crecente dos bancos: O transporte marítimo move sumas enormes (ex: a carga dun petroleiro de 250.000 toneladas pode valer máis de 57 millóns de euros e a construcción dun barco máis de 300 millóns de euros). Os bancos teñen a función de financiar, pero tamén de presionar cando a demanda de frete é alta (e se espera unha marxe de beneficio dun 25%...). Isto é o que está a acontecer: en 2001, empregouse a totalidade da capacidade de transporte disponible. Para responder á demanda foi preciso desenvolver o mercado dos barcos vellos reparados, ou, ás veces, maquillados, e isto favorece o desenvolvemento dunha especulación ben rendible; a compra e a venda pasan a ser máis interesantes que a propia exploración do barco...
 En definitiva, a “mala compracencia” é a responsable do aumento dos riscos.

Os instrumentos admitidos para a navegación perigosa: ficción xurídica e compracencia a todos os niveis

A ficción xurídica da one ship company. Gracias a unha montaxe financeira off-shore (Luxemburgo, Suíza, Xibraltar, Panamá...), unha sociedade pode crearse coa compra dun único barco: se naufraga, a sociedade propietaria, legalmente responsable, vai á bancarrota ou desaparece, e, claro, non pode pagar ás víctimas. Iso foi o que aconteceu no caso do Erika, e tamén no do Prestige. É preciso pasar polos xulgados (uns dez anos de trámites...) para encontrar en todo caso os culpables.

A compracencia das sociedades de clasificación e das compañías de seguros.  Os estados compracentes non están a crear os medios de control necesarios para establecer certificados regulamentarios de navegación, mesmo se é unha das súas responsabilidades. Entón mándase a sociedades transnacionais de clasificación técnica para que o fagan. Ora ben, sen un control complementario, por medio dunha política de escamoteo admitida por moitos, una certificación técnica pode transformarse nun permiso de navegación (¡). Presionadas pola competencia, estas sociedades privadas, a un tempo xuíz e testemuña, limítanse a satisfacer as expectativas dos seus clientes: os grandes armadores, mais, cada vez máis, os armadores amateurs exclusivamente motivados polo propio beneficio, e os mafiosos dedicados ao branqueo de diñeiro que na súa hipocrisía  pretenden facerse pasar por legais.

	As compañías de seguros, sometidas á mesma complicidade, conceden contratos sen reservas botando a penas unha ollada a estes certificados compracentes... Todos levan os riscos ao limite, considérano normal e beneficioso. ¿Cómo podemos facer fronte a esta situación?


Un barco-lixo retido en Sète (Francia)

      O Edoil, de 27 anos, matriculado ata decembro de 2002 en Saint Vincent & Grenadines, na lista negra da Unión Europea, desterrado dos portos europeos en xullo de 2003, ostenta agora  a bandeira das illas Tonga. Foi para Sète cargar aceite de colza, e por causa dun control, está retido desde o 3 de febreiro de 2003. ¿Fará o seu propietario grego as reparacións necesarias? A tripulación –composta por 3 gregos e 5 paquistanís (que tiveron que pagar entre 3 e 5.000 dólares para embarcar)- foi abandonada (!) O soldo que quedou sen pagar ata finais de marzo ascende a 56.500 dólares.

     Un exemplo, entre tantos outros, da irresponsabilidade de algúns armadores, fretadores, cargadores ou axentes marítimos; pero tamén do incrible grao de exploración dos mariñeiros.










Facer fronte á polución: reparar e sobre todo prever

A face mundializada do transporte marítimo foi desde o inicio tomada en conta. Desde 1828, Lloyd’s permite asegurar unha carga contra as perdas que se produzan en calquera punto do globo. Despois foron aseguradas as persoas contra os riscos no mar. Hoxe estase a tratar de reparar a polución e conservar a riqueza dos litorais e do océano.

I- Un sistema de reparacións insuficiente

Os danos ao medio ambiente (litoral e biomasa) non están recoñecidos (non se instituíu ningún delicto ambiental,  tamén está a dificultade de inventario e non se elaboraron criterios financeiros de estimación) o único que si pode ser contabilizado é a indemnización da actividade económica. Cando se produce unha marea negra, a intervención dos servicios públicos leva a efectuar avances financeiros enormes para os diferentes colectivos implicados ( o Estado francés gastou 3 millóns de francos por día en xaneiro de 2000 despois do naufraxio do Erika) que non serán, ou case non serán reembolsadas. Despois de varias mareas negras, a Organización Marítima Internacional (OMI) creou un sistema que conta con dous niveis: unha convención internacional sobre responsabilidade civil (CLC 1969) e a convención FIDAC, modificada en 1992. A primeira somete o propietario do navío a unha responsabilidade moi limitada, cuberta por un seguro; a segunda crea un fondo (tamén limitado) de indemnización das víctimas, alimentado polas entidades receptoras dos hidrocarburos. É certo que o FIDAC constituíu un progreso, pero non é suficiente en virtude da complexidade dos trámites, da lentitude e da cantidade máxima concedida, 171,5 millóns de euros, que só permiten reparar os danos a un nivel moi reducido (ás veces só nun 20%). Por outro lado, no protocolo adicional de 1992, as sociedades petroleiras só aceptaron financiar o FIDAC a condición de que se pechasen todos os procesos xudiciais abertos contra elas. Sen embargo, quen elixe o navío para o transporte son as compañías petroleiras. Estas, quen sabe se por medo, crearon tamén o seu propio sistema de estimación da calidade dun barco, o vetting. Con todo, se a entrega é urxente e o trader  as convence, aceptarán correr o risco de usar un barco vello, como pasou no caso do Erika. Co sistema FIDAC, Total aínda non ten de dar contas a ninguén polas faltas cometidas...salvo que cometese unha falta inescusable, ata que remate o xuízo que leva en curso desde xaneiro de 2000.

O que comprobamos é que se creou unha cadea de irresponsabilidades: os armadores, como vimos, organizaron a súa gracias ás sociedades-pantalla e ás one ship companies. Cando acontece unha catástrofe, os outros actores do transporte, os fretadores propietarios da carga e as sociedades de clasificación, bótanse mutuamente as culpas, ou, máis fácil aínda, acusan ao capitán e á tripulación.

¿Como impor unha volta ás regras básicas da seguridade, é dicir, a existencia dun profesional responsable dun barco fiable que contrate a bos mariñeiros, neste sistema hipócrita?

II. ¿Cómo garantir a seguridade?

O poder público, garante do interese xeral, está encarnado no Estado. No mundo marítimo, existe unha responsabilidade dobre:
	-un Estado pode matricular un barco. Neste caso dálle a súa nacionalidade (o seu pavillón) e permisos de navegación regulamentarios. Neste caso actúa como Estado de pavillón.
	-un Estado pode recibir nos seus portos navíos doutros países. Neste caso para estes el é o Estado do porto.
Os Estados puxéronse desde o inicio de acordo para elaborar un dereito marítimo e fixar as obrigas de cada un.

	No dereito internacional, os controis dos navíos afectan ao Estado de pavillón: “Cada Estado crea as condicións para conceder a propia nacionalidade aos navíos, así como as que concirnen a matriculación e o dereito de arborar o pavillón. Os navíos posúen a nacionalidade do estado da bandeira. Entre o Estado e o navío ten que existir un vínculo substancial; concretamente, o estado debe exercer a xurisdicción e o control no ámbito técnico, administrativo e social dos navíos que arboran o seu pavillón. (Convención sobre a Alta Mar) art. 5, 29 de abril 1958.
	A convención de Montego Bay (10 de decembro de 1982) retoma este principio incuestionable. A explosión dos pavillóns de compracencia nos últimos 15 anos permitiu evitar a lexislación internacional reducindo, polo xeral, a pura ficción o control do Estado do pavillón, e establecer a primacía do beneficio sobre o dereito... ¡Velaquí o resultado do liberalismo tan loado polos membros do G8!

III. ¿Que pode facer  a Organización marítima internacional?
A organización marítima internacional (OMI), organismo especializado da ONU creado en 1945, 
reúne a 145 Estados que elaboran xuridicamente as condicións de actividade marítima. A OMI respecta,  en virtude do seu estatuto, as normas ambientais e sociais mínimas adoptadas pola ONU, a OIT ou a CNUCED.

Cada catástrofe contribúe ao desenvolvemento do dereito internacional. O Exxon Valdez levou á obrigación dos cascos dobres, o Amoco Cadiz á creación do FIDAC, o Erika á rectificación do seu limite nas axudas e á reducción do prazo para rematar cos cascos simples, o Prestige...

Sen embargo, o seu funcionamento é lento e complexo: para ter forza de lei, unha decisión adoptada pola OMI debe ser ratificada por unha cantidade mínima de países que representen máis do 50% da flota mundial, Así, durante os primeiros anos do funcionamento da OMI, os grandes países marítimos tradicionais (86% da flota en 1964) respectaban as normas de calidade e tiñan un peso decisivo. Hoxe os pavillóns de compracencia representan máis do 60% da flota mundial, e eses avances quedaron en nada: non só as convencións existentes son as máis das veces, ignoradas, tamén se tornou moi difícil adoptar outras novas, máis rigorosas. É evidente que os armadores, os majors petroleiros e os bancos que se benefician desta situación teñen intereses para que nada cambie, e non teñen  reparo ningún en exercer presión sobre os gobernos (1)

Os grandes conxuntos rexionais ricos, que poden verse moi afectados pola polución, tiveron que facer face a este bloqueo que sofre a OMI. O dereito do Estado de porto adquire cada vez máis importancia, e a posibilidade de intervención dos Estados costeiros na súa zona económica exclusiva (200 millas de costas) comeza a aparecer.

Non obstante, o controlo do Estado de porto non substitúe o do Estado de pavillón. Só é un bosquexo dunha futura seguridade (2), limitado, ademais, pola maneira tan diversa en que é exercida pelos  Estados na actualidade. É certo que estas medidas son útiles, pero se esquecen dos mariñeiros, e non fan face ao problema de fondo: a necesidade de disuadir os usuarios de barcos con riscos. Sen embargo, os Estados Unidos saben cómo aproveitar esta situación...

IV. A estratexia dos Estados Unidos para protexer as súas costas: desprazar o problema

	Os estadounidenses son conscientes dos problemas ambientais desde os anos 70. En 1976, máis da metade dos Estados adoptou unha lei “quen contamina paga”. Despois do naufraxio do Exxon Valdez (1989), o Estado federal tarda só un ano en adoptar o Oil Pollution Act, unilateralmente, ignorando á OMI. 


Os “paquetes Erika”
-Reforzo dos controis dos navíos por parte do estado de porto, lista negra de navíos perigosos, posibilidade de botalos das augas europeas. (Rotterdam obtivo un prazo suplementario).
-Reforzo dos control das sociedades de clasificación. Posibilidade de retirada do acordo comunitario en caso de neglixencia.
-Calendario de retirada progresiva dos petroleiros de casco simple. O calendario foi adoptado pola OMI, e propón unha retirada máis lenta da que fora proposta pola Comisión Europea.
-Creación dunha Axencia de seguridade marítima europea.
-Posta en marcha dun sistema de seguimento e información para mellorar a vixilancia do tráfico en augas europeas (o prazo remata en febreiro de 2004)
-Unha medida abandonada: o fondo de indemnización europeo COPE de mil millóns de euros.

Impóñense criterios de idade estrictos aos navíos que descarguen nos portos. O poder económico americano impuxo as súas regras aos armadores do mundo enteiro (e existen moi poucos armadores americanos...)

Sen embargo, máis do que as esixencias técnicas ou os gardacostas, o papel máis decisivo foi o da esixencia dun seguro con responsabilidade financeira ilimitada. A necesidade deste seguro fai reflexionar antes de empregar un barco con risco e destinado a un porto estadounidense, pero se pensamos no funcionamento mundializado do transporte marítimo, que foi unha decisión unilateral do goberno federal, en 1990, comprenderemos a reacción automática que se produciu. Nun contexto en que a  flota mundial está a envellecer, cunha gran demanda de frete, os Estados Unidos reenviaron os barcos en mal estado a circularen polos outros continentes... Europa (que representa 30% do tráfico mundial) con as súas augas perigosas (Iroise, Biscaia) ou estreitas (A Mancha) ía sufrir os maiores riscos. Desgraciadamente, os feitos confirmárono, aínda que os barcos en peores condicións fosen enviados cara ao Océano Índico.

	A actitude dos Estados Unidos pode semellar aínda máis problemática cando sabemos que a maioría das flotas de Panamá e de Liberia (primeira e segunda flotas mundiais) son xestionadas principalmente por sociedades americanas desde os Estados Unidos. É un pouco cínico, ¿non é?: protexémonos, mais non facemos nada –ao contrario- para eliminar a compracencia e as súas consecuencias, que afectan aos outros. ¡Viva a liberdade de iniciativa, pero que sexan os outros os que paguen os custos!

Europa: intereses diverxentes, liberalismo contra as expectativas da poboación
A Unión  Europea está composta por Estados membro que teñen intereses diverxentes. Así mesmo, debe facer fronte a unha dupla dificultade:
	-facer pasar a seguridade do transporte marítimo antes dos intereses económicos dos estados que aproveitan o laxismo actual
-convencer de que a seguridade marítima ten un prezo, porque a posta en marcha de regulamentos e esixencias engadidas implica un custo, tanto para os Estloitandoados como para os actores privados do transporte marítimo.

Esta dificultade tradúcese en longas negociacións: os textos navegan entre a Comisión, o Parlamento Europeo, o Consello Europeo e finalmente os Parlamentos nacionais. Por iso fixeron falta tres anos para facer adoptar os paquetes “Erika I e II”, pero, a día de hoxe, só tres países (España, Alemaña e Dinamarca) integraron os textos, bastante modestos, á lexislación nacional (!) Polo tanto non son operativos... Temos de sinalar tamén que a creación, proposta en 2000, dun fondo de indemnización europeo (fondo COPE),  a única medida que pretendía facer contribuír a todos os actores básicos dos transporte marítimo foi abandonada... A cadea de irresponsabilidade continúa.

A responsabilidade penal e financeira dos que toman o risco é  precisamente o problema esencial. O 13 de novembro de 2002, o Prestige verte todo o seu fuel fronte ás costas españolas e francesas... Grande emoción na Europa. Manifestacións multitudinarias. Declaracións contundentes dos xefes de estado e de goberno. Acordo na cimeira de Copenhague (decembro  de 2002) para unha nova directiva europea...
debían
As negociacións en curso sobre o Acordo xeral sobre o comercio de servicios (AGCS) da Organización Mundial do Comercio veñen lembrarnos a dobre linguaxe das autoridades. Así, tres semanas antes do desastre do Prestige, o comité sobre regulamento marítimo do interior (Committee on Domestic Regulation) da AGCS engadiu á súa lista de regulamentos internos que debian ser examinados de preto, nada menos que “o regulamento ambiental e de seguridade excesiva en materia de transporte marítimo” (!)

¿Como actuar?
Denunciar as especulacións e a lei do beneficio perigosas para a natureza e o ser humano é a nosa razón de ser. Por iso temos que encontrar o medio de desarmar os Estados compracentes, e forzar as potencias financeiras que as utilizan a recoñeceren os dereitos ambientais e os dereitos humanos. O liberalismo dominante non pode retroceder se non denunciamos todos os funcionamentos opacos e as complicidades escondidas. Só informando e lutando para defender a legalidade outro “transporte marítimo” será posible.

(1) A convención para previr a polución por productos tóxicos e perigosos (HNS 96), asinada en 1996, segue á espera de ser ratificada por algúns estados para entrar en vigor. O mesmo ocorre co anexo IV da convención MARPOL relativa aos vertidos de hidrocarburo, asinada por 75 países que só representan o 43% da flota mundial...
(2) O controlo do Estado de porto consiste nunha “inspección material [que] debe limitarse ao exame dos certificados, rexistros e outros documentos que posúa o navío, en virtude das regras e normas internacionais xeralmente aceptadas” (artigo 226.1 da Convención sobre o Dereito do Mar de 1982)

¿Quen contamina paga?
Baixo o mandato do Consello Europeo de Copenhague de decembro de 1992, a Comisión Europea presentou o 5 de marzo pasado unha proposición de directiva instituindo penalmente un delicto de polución por hidrocarburos ou substancias perigosas nas augas costeiras, a zona económica exclusiva e a alta mar. A Comisión constatou, apesarada,  a situación de laxismo actual: as disposicións da convención MARPOL 73/78 son raramente aplicadas,  as multas son moi reducidas e están, polo xeral, cubertas por un seguro (¡), as empresas petroleiras non cooperan, os medios de identificación dos contaminantes non son suficientes...
Retomando a demanda de varias organizacións, a Comisión Europea considera que só as sancións penais importantes relativas á cadea de transporte marítimo serían “suficientemente eficaces e Estedisuasivas”. O Consello Europeo dos transportes dos días 27-28 de marzo non se expresou publicamente sobre este tema que estaba na orde do día. ¿ Haberá desacordo?
Esta directiva está a ser sometida a un proceso de codecisión co Parlamento Europeo. Éste conta cunha maioría liberal que bloqueou o fondo de indemnización COPE, ¿irá votalo?
¿Os Estados europeos penalizarán por fin xuridicamente a delincuencia ecolóxica e financeira? A aplicación das sancións parece ser aleatoria: na UE, “os Estados membros cooperan...” fora da UE, “o país de escala toma as medidas axeitadas...”



Bibliografía
• Pierre Bauchet, Les Transports mondiaux, instruments de domination, Economica, Paris, 1999.
•Patrick Benquet, Thomas Laurenceau, Les Pétroliers de la honte, Éditions n 1, Paris, 2000.
•François Lille, Pourquoi l‘Erika a coulé, L’Esprit frappeur, Paris, 2000.
•Job Le Corre, Mers noires, Éditions Apogée, Rennes, 2001.
•Jean Moulin, Le risque, le salarié et l’entreprise, VO Éditions, Montreuil, 2002.
•Rapport disponible sur le registre de la Commission européenne:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/regdoc/registre.cfm
•Commission d’enquête sur la sécurité du transport maritime des produits dangereux ou polluants, Rapport n 2535, Les Publicattions de l’Assemblée nationale, 2000
•Colloque international sur la sécurité du transport maritime de Brest (mars 2002): 
http://www.cub-brest.fr/saferseas/13-16-march.htm
•Étude du SIRC, Université de Cardiff (OIT:JMC/29/2001/3)
•OMI:
 http://www.imo.org

