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Θαλάσσιες μεταφορές: στρατηγική προσέγγιση

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τις θαλάσσιες μεταφορές δίνουν έμφαση στην εφαρμογή της
αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και την ορθή εφαρμογή των κανόνων
ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, συνθηκών εργασίας
και περιβαλλοντικής προστασίας.

Νομική βάση και στόχοι

Το άρθρο 100 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί
τη νομική βάση, η οποία συμπληρώνεται από τις γενικές διατάξεις της Συνθήκης για τον
ανταγωνισμό και για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (3.1.4). Στόχος είναι να εφαρμοσθεί
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών της Ένωσης η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
καθώς και να διασφαλισθεί ότι τηρούνται οι κανόνες του ανταγωνισμού. Οι θαλάσσιες
μεταφορές συνιστούν επίσης κεντρικό στοιχείο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής
(ΟΘΠ) (5.3.8). Η πολιτική της ΕΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια εξετάζεται σε χωριστό κεφάλαιο
(5.6.11).

Επιτεύγματα

Α. Γενική προσέγγιση
Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτέλεσαν το αντικείμενο ενός υπομνήματος της Επιτροπής,
του 1985, με τίτλο «Ανάπτυξη μιας κοινής πολιτικής μεταφορών: Θαλάσσιες μεταφορές»,
καθώς και μιας ανακοίνωσης του 1996 με τίτλο «Προς μια νέα ναυτιλιακή στρατηγική».
Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής σχετικά με τους θαλάσσιους λιμένες και τις ναυτιλιακές
υποδομές (COM(1997)0678) περιλάμβανε μια επισκόπηση του κλάδου και εξέταζε διεξοδικά
τα προβλήματα σχετικά με τα λιμενικά τέλη και με την οργάνωση της αγοράς,
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των λιμένων στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών
(ΔΕΔ-Μ).
Τον Ιανουάριο του 2009 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους στρατηγικούς
στόχους και τις συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018
(COM(2009)0008). Σε αυτήν καθόριζε ένα ευρύ φάσμα επερχόμενων προκλήσεων:
— η θαλάσσια ναυσιπλοΐα της ΕΕ στο πλαίσιο των παγκοσμιοποιημένων αγορών και έναντι

του αυξημένου ανταγωνισμού·

— ανθρώπινοι πόροι, ναυτική τέχνη και τεχνογνωσία σε ναυτιλιακά θέματα· πιθανά μέτρα
που θα μπορούσαν να ληφθούν, όπως, ειδικότερα, αύξηση της ελκυστικότητας των
ναυτιλιακών επαγγελμάτων, βελτίωση της κατάρτισης των ναυτικών, προώθηση των
προοπτικών δια βίου σταδιοδρομίας στους τομείς της ναυτιλίας, και βελτίωση της εικόνας
της ναυτιλίας·

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_3.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.6.11.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=COM:1997:0678:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:52009DC0008
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— ο μακροπρόθεσμος στόχος θαλάσσιων μεταφορών χωρίς απόβλητα και χωρίς εκπομπές,
η βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα και η πρόληψη της τρομοκρατίας και της
πειρατείας·

— αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων, π.χ.
με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς φραγμούς και με
την πλήρη υλοποίηση των έργων για τη δημιουργία θαλάσσιων αρτηριών ή για τη σύνδεση
λιμένων με την ενδοχώρα·

— έρευνα και καινοτομία στη ναυτιλία: προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογικής
έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων,
τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και την καλύτερη ποιότητα ζωής στη
θάλασσα.

Β. Πρόσβαση στην αγορά
Η πρώτη δέσμη νομοθετικών μέτρων για τη ναυτιλία χρονολογείται από τις 22 Δεκεμβρίου
1986 και συνίσταται στους εξής κανονισμούς: στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86, ο οποίος
κατήργησε τους περιορισμούς στους πλοιοκτήτες της ΕΕ, στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4057/86
για τις αθέμιτες πρακτικές καθορισμού ναύλων κατά τις θαλάσσιες μεταφορές, και στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86, που επέτρεψε στην Κοινότητα να καταπολεμήσει τα μέτρα
«προστατευτισμού» τρίτων χωρών.
Το 1992 το Συμβούλιο ενέκρινε μια δεύτερη δέσμη μέτρων για τη σταδιακή ελευθέρωση
των ενδομεταφορών (καμποτάζ), δηλαδή της πρόσβασης των μεταφορέων που δεν είναι
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος στην αγορά θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ
των λιμένων του εν λόγω κράτους μέλους, και ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92
της 7ης Δεκεμβρίου 1992.
Γ. Καθεστώς ανταγωνισμού
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1419/2006,
μέσω του οποίου επεκτάθηκε το πεδίο εφαρμογής, ώστε να συμπεριλάβει τις ενδομεταφορές
και τις διεθνείς μεταφορές με ελεύθερα φορτηγά πλοία.
Την 1η Ιουλίου 2008 η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή
του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ (που αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από το άρθρο 101 της
ΣΛΕΕ) στις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών. Τον Σεπτέμβριο του 2013 αποφάσισε να μην
παρατείνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τις συμφωνίες θαλάσσιων μεταφορών, καθώς έκρινε
ότι είχε επιτευχθεί ο στόχος τους, ήτοι η διευκόλυνση της αλλαγής καθεστώτος εφαρμογής των
κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα της ναυτιλίας. Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, η
Επιτροπή είχε θεσπίσει, ήδη από το 1997, ένα νομικό πλαίσιο που επέτρεπε στα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της ναυτιλίας. Το 2004 η Επιτροπή
επιβεβαίωσε το πλαίσιο αυτό μέσω της έκδοσης αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες μεταφορές (ανακοίνωση της Επιτροπής
C(2004)0043). Στην ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή διευκρίνισε ποιες ενισχύσεις είναι συμβατές
με τη Συνθήκη, κυρίως με στόχο να προαχθεί η νηολόγηση ή η επανανηολόγηση πλοίων στα
νηολόγια των κρατών μελών.
Αντιθέτως, το άνοιγμα των λιμενικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.
Τον Φεβρουάριο του 2001 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών στους θαλάσσιους λιμένες (COM(2001)0035), συνοδευόμενη από
πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών («πρώτη δέσμη
μέτρων για τους λιμένες»). Μετά από σχεδόν τρία χρόνια, η επιτροπή συνδιαλλαγής του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξε σε συμφωνία, η οποία όμως απορρίφθηκε από

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31986R4055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31986R4057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31986R4056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:31992R3577
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986R4056&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32006R1419
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52004XC0117%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52001PC0035
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το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 20 Νοεμβρίου 2003. Στη συνέχεια η Επιτροπή προσπάθησε
εκ νέου να χειρισθεί το ζήτημα αυτό και, στις 13 Οκτωβρίου 2004, υπέβαλε νέα πρόταση
(COM(2004)0654), την οποία επίσης απέρριψε το Κοινοβούλιο, αυτή τη φορά σε πρώτη
ανάγνωση, στις 18 Ιανουαρίου 2006. Στις 23 Μαΐου 2013 η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα
δέσμη μέτρων για την ελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, μέσω ανακοίνωσής της με
τίτλο «Λιμένες: Κινητήρας οικονομικής μεγέθυνσης» (COM(2013)0295) και μιας πρότασης
κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών
υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (COM(2013)0296). Στις 15
Φεβρουαρίου 2017 εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου. Η νέα αυτή στρατηγική της ΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των αναθεωρημένων
κατευθυντήριων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ (5.8.1) και καλύπτει 319 μεγάλους θαλάσσιους
λιμένες. Σκοπός είναι να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα, να προστατευθούν οι
φορείς εκμετάλλευσης των λιμένων από τις αβεβαιότητες και να δημιουργηθεί ένα κλίμα που να
ευνοεί περισσότερο τις αποδοτικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Ο κανονισμός ορίζει τις
προϋποθέσεις υπό τις οποίες ισχύει η ελεύθερη παροχή λιμενικών υπηρεσιών, για παράδειγμα
το είδος των ελάχιστων απαιτήσεων που μπορούν να επιβληθούν για λόγους ασφάλειας ή
προστασίας του περιβάλλοντος, τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να περιοριστεί ο αριθμός
των φορέων εκμετάλλευσης και τη διαδικασία επιλογής τους στις περιπτώσεις αυτές. Εισάγει
κοινούς κανόνες για τη διαφάνεια της δημόσιας χρηματοδότησης και της επιβολής τελών για
τη χρήση των λιμενικών υποδομών και των λιμενικών υπηρεσιών, κυρίως διασφαλίζοντας ότι
θα ζητείται η γνώμη των χρηστών του λιμένα. Επίσης, εισάγει σε κάθε κράτος μέλος έναν νέο
μηχανισμό για τον χειρισμό των καταγγελιών και των αντιδικιών μεταξύ μερών του λιμενικού
τομέα. Τέλος, απαιτεί από όλους τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να καταρτίζουν επαρκώς
τους εργαζομένους.
Οι κοινωνικές διατάξεις που διέπουν το εργασιακό καθεστώς στους λιμένες εξετάζονται από
την επιτροπή κοινωνικού διαλόγου για τους λιμένες, η οποία συστάθηκε το 2013 και στην οποία
συμμετέχουν λιμενικές αρχές, φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, φορτοεκφορτωτές
και λοιποί λιμενεργάτες.
Δ. Συνθήκες εργασίας
Η οδηγία 1999/63/ΕΚ της 21ης Ιουνίου 1999 βασίστηκε σε συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της
Ένωσης Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF). Ρυθμίζει τον χρόνο εργασίας των ναυτικών
που εργάζονται σε πλοία τα οποία φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ένωσης, ενώ η
οδηγία 1999/95/EΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1999 αφορά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών
σε πλοία τρίτης χώρας που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες. Στις 23 Φεβρουαρίου 2006
η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) υιοθέτησε τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC)
δημιουργώντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα ενιαίο και περιεκτικό μέσο που περικλείει όλους
τους υφιστάμενους κανόνες σχετικά με τη ναυτική εργασία: το δικαίωμα των ναυτικών σε
ασφαλή χώρο εργασίας όπου τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες ασφαλείας· αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας και διαβίωσης· προστασία της υγείας· ιατρική περίθαλψη και κοινωνική προστασία.
Η οδηγία 2009/13/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ εφαρμόζει τη συμφωνία
σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας.
Η οδηγία 2012/35/EΕ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/
EΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών ορίζει ότι η εκπαίδευση και
πιστοποίηση των ναυτικών διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52004PC0654
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0295
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52013PC0296
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017R0352
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.8.1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31999L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32009L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex:31999L0063
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32012L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32008L0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32008L0106
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ναυτικών («Σύμβαση STCW»), η οποία εγκρίθηκε το 1978 και τέθηκε σε ισχύ το 1984 αλλά
τροποποιήθηκε σημαντικά το 1995 και εκ νέου το 2010.
Η οδηγία 2013/38/EΕ της 12ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/
EΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα εναρμονίζει περισσότερο το
κείμενο με την προαναφερθείσα Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006. Στην τροποποιημένη
οδηγία γίνεται επίσης αναφορά: (i) στη Διεθνή Σύμβαση για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων
υφαλοχρωματισμού των πλοίων («Σύμβαση AFS», 2001)· και ii) στη Διεθνή Σύμβαση για την
αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης (Σύμβαση καυσίμων δεξαμενής
πλοίων, 2001).
Η οδηγία 2013/54/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου
2013, σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις και την εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, εφάρμοσε τη συμφωνία που
επετεύχθη μεταξύ της ECSA και της ETF σχετικά με τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006.
Τέλος, η οδηγία 2015/1794/ΕΕ της 6ης Οκτωβρίου 2015 τροποποιεί το κείμενο των πέντε
οδηγιών (2008/94/ΕΚ, 2009/38/ΕΚ, 2002/14/ΕΚ, 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ) σχετικά με την
ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, τα συμβούλια εργαζομένων, τις
ομαδικές απολύσεις, τη μεταβίβαση επιχειρήσεων και την αφερεγγυότητα του εργοδότη, ώστε
οι ναυτικοί να καλύπτονται από τις διατάξεις τους σε όλα τα κράτη μέλη.
Ε. Περιβαλλοντικά πρότυπα για τις θαλάσσιες μεταφορές
Τα τελευταία χρόνια έχουν ληφθεί πολυάριθμα μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Σε αυτά περιλαμβάνονται συγκεκριμένα:
— η οδηγία 2000/59/EΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις

παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, η οποία επιβάλλει την
υποχρεωτική παράδοση του πετρελαίου, των μιγμάτων πετρελαίου, των αποβλήτων
πλοίου και των καταλοίπων φορτίου στους λιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
τον απαραίτητο μηχανισμό ελέγχου·

— ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 της 14ης Απριλίου 2003 για την απαγόρευση
οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία. Οι συγκεκριμένες ενώσεις χρησιμοποιούνταν
αρχικά ως μέσα υφαλοχρωματισμού, για να εμποδίζουν την ανάπτυξη οργανισμών στα
κύτη των πλοίων, αλλά είναι εξαιρετικά ρυπογόνες. Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζει τη
Σύμβαση AFS, η οποία υιοθετήθηκε από τον ΔΝΟ στις 5 Οκτωβρίου 2001·

— η οδηγία 2005/35/EΚ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα
πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις. Η εν λόγω οδηγία περιλαμβάνει
ακριβείς ορισμούς των παραβάσεων και προβλέπει επιπλέον ότι οι παραβάσεις αυτές
επισύρουν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, ποινικές ή διοικητικές.
Τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/123/ΕΚ της 21ης Οκτωβρίου 2009, ώστε να
επιβάλλονται στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών οι
ενδεδειγμένες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων (ακόμα και για
περιπτώσεις ήσσονος σημασίας)·

— η οδηγία 2012/33/ΕΕ της 21ης Νοεμβρίου 2012 (η «οδηγία για το θείο») προβλέπει ότι,
από την 1η Ιανουαρίου 2015, τα φορτηγά πλοία που πλέουν στις θαλάσσιες περιοχές των
κρατών μελών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν καύσιμο του οποίου η περιεκτικότητα
σε θείο υπερβαίνει το 0,1%. Οι εν λόγω θάλασσες έχουν χαρακτηρισθεί περιοχές ελέγχου
των εκπομπών θείου (SECA), σύμφωνα με το Παράρτημα VI της Σύμβασης του Λονδίνου
(MARPOL). Βλ. επίσης την οδηγία 2016/802/ΕΕ της 11ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32013L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32013L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L1794
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32008L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32009L0038
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32002L0014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31998L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32001L0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32000L0059
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24256&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0035&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32012L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016L0802
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Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2005 σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών
αποστάσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να προωθηθούν περαιτέρω οι εν λόγω
μεταφορές, να περιορισθούν οι διοικητικές διαδικασίες, να αναπτυχθούν διάδρομοι υψηλής
ποιότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, καθώς και να δοθεί προτεραιότητα στις
επενδύσεις για έργα υποδομής, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στους λιμένες.
Με το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους και τις
συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018, το Κοινοβούλιο
υποστήριξε επί της αρχής την προσέγγιση της Επιτροπής. Ζήτησε επίσης: περαιτέρω μέτρα κατά
της κατάχρησης των σημαιών ευκαιρίας, νέους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και
κατευθυντήριες γραμμές για τους λιμένες, ουσιαστικότερη ένταξη των θαλάσσιων μεταφορών
στα ΔΕΔ-Μ (κυρίως μέσω των θαλάσσιων αρτηριών), βελτίωση της βιωσιμότητας των
θαλάσσιων μεταφορών μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων από τα πλοία, και ανάπτυξη
μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές στο πλαίσιο του κοινού θαλάσσιου
χώρου.
Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, εν είδει απάντησης στη Λευκή
Βίβλο της Επιτροπής του 2011, ψήφισμα σχετικά με τον οδικό χάρτη για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Χώρο Μεταφορών. Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, το Κοινοβούλιο ζήτησε:
— την υποβολή πρότασης έως το 2013 σχετικά με τη «γαλάζια ζώνη» (βλ. COM(2013)510

της 8ης Ιουλίου 2013)·

— τη θέσπιση ευρωπαϊκής πολιτικής για τη ναυσιπλοΐα μικρών και μεσαίων αποστάσεων· και

— τη διάθεση τουλάχιστον του 15% της χρηματοδότησης των ΔΕΔ-Μ σε έργα που
βελτιώνουν τις βιώσιμες και πολυτροπικές συνδέσεις μεταξύ των θαλάσσιων λιμένων, των
εσωτερικών λιμένων και των πολυτροπικών πλατφορμών.

Στις 2 Ιουλίου 2013 το Κοινοβούλιο έδωσε συνέχεια με ένα ψήφισμα σχετικά με τη Γαλάζια
Ανάπτυξη, στο οποίο παρουσιαζόταν ο οδικός χάρτης του Κοινοβουλίου για την επίτευξη
περαιτέρω προόδου και για την αναθέρμανση της ΟΘΠ. Το Κοινοβούλιο συνέστησε τη θέσπιση
συστημάτων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, την αναβάθμιση των υποδομών και την
πρόσβαση σε επαγγελματικές δεξιότητες. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Κοινοβούλιο επεσήμανε
εκ νέου πόσο σημαντικές είναι οι θαλάσσιες δεξιότητες και η απασχόληση στη ναυτιλία, η
έρευνα και η καινοτομία, και η συμμετοχή της ΕΕ στη ναυτιλία και τη ναυπηγική βιομηχανία.
Στις 28 Απριλίου 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με νομοθετικό ψήφισμα, σε πρώτη
ανάγνωση και χωρίς τροποποιήσεις, τη θέση του Συμβουλίου για την έγκριση του κανονισμού
(EΕ) 2015/757 της 29ης Απριλίου 2015 για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και
επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές και για την
τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/EΚ.
Christina Ratcliff
06/2017
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