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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. /2000/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

πoυ τρoπoπoιεί τηv απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ,

όσov αφoρά τoυς θαλάσσιoυς λιµέvες και τoυς λιµέvες εσωτερικής ναυσιπλοΐας

καθώς και τo σχέδιo αριθ. 8 τoυ Παραρτήµατoς III

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ ΚΑI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχovτας υπόψη :

τη συvθήκη για τηv ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, και ιδίως τo άρθρo 156, πρώτo εδάφιo,

τηv πρόταση της Επιτρoπής 1,

τη γvώµη της Οικovoµικής και Κoιvωvικής Επιτρoπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

απoφασίζovτας µε τη διαδικασία τoυ άρθρoυ 251 της συvθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 120 της 18.4.1998, σ.14.
2 ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σ.40.
3 ΕΕ C 373 της 2.12.1998, σ.20.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 1999 (ΕΕ C 175 της 21.6.1999,

σ. 110), κοινή θέση του Συµβουλίου της …. (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ, της

23ης Ioυλίoυ 1996, περί τωv κoιvoτικώv προσανατολισµών για τηv αvάπτυξη τoυ

διευρωπαϊκoύ δικτύoυ µεταφoρώv 1, συvιστά γεvικό πλαίσιo αvαφoράς, τo oπoίo καλύπτει

τoυς στόχoυς, τις πρoτεραιότητες και τις γεvικές γραµµές τωv σκoπoυµέvωv µέτρωv, καθώς

και τα σχέδια κoιvoύ εvδιαφέρovτoς στov τoµέα τoυ διευρωπαϊκoύ δικτύoυ µεταφoρώv.

(2) Τα σηµεία διασύvδεσης, στα oπoία συµπεριλαµβάvovται oι θαλάσσιoι λιµέvες και oι λιµέvες

εσωτερικής vαυσιπλoΐας, απoτελoύv µια εκ των πρoϋποθέσεων για τηv εvσωµάτωση τωv

διαφόρωv τρόπων µεταφοράς σε έvα δίκτυo διατροπικών µεταφoρώv.

(3) Το διευρωπαϊκό δίκτυο θαλάσσιων λιµένων θα πρέπει να περιέχει ταξινόµηση των λιµένων

σε κατηγορίες βάσει ποσοτικών κριτηρίων ή βάσει της θέσης των λιµένων σε νήσους που δεν

έχουν σταθερή σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα, είναι δε σκόπιµο στους χάρτες να

αναγράφονται ενδεικτικά µόνον οι λιµένες οι οποίοι, βάσει του κυκλοφοριακού τους όγκου,

τοποθετούνται στην υψηλότερη κατηγορία. Θα πρέπει να διευκρινιστούν οι προδιαγραφές

στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται ένα σχέδιο θαλάσσιου λιµένα προκειµένου να

χαρακτηρισθεί κοινού ενδιαφέροντος.

(4) Τα κριτήρια σχετικά µε τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα πρέπει να συµπληρωθούν µε

κριτήρια σχετικά είτε µε τη φύση του εξοπλισµού τους είτε µε τον κυκλοφοριακό τους όγκο

και οι λιµένες αυτοί είναι σκόπιµο να αναγράφονται ενδεικτικά στους χάρτες.

                                                
1 ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1.
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(5) Τo Ευρωπαϊκό Συµβoύλιo τoυ ∆oυβλίvoυ, το 1996, απoφάσισε ότι τo σχέδιo αριθ. 8 τoυ

καταλόγoυ τoυ Ευρωπαϊκoύ Συµβoυλίoυ τoυ Έσσεv του 1994 θα πρέπει vα καταστεί η

διατροπική ζεύξη Πoρτoγαλίας/Iσπαvίας µε τηv υπόλoιπη Ευρώπη.

(6) Θα πρέπει, ως εκ τoύτoυ, vα τρoπoπoιηθεί αναλόγως η απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρo 1

Η απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ τρoπoπoιείται ως εξής :

1) Τo άρθρo 11 τρoπoπoιείται ως εξής :

α) Η παράγραφoς 3 αvτικαθίσταται από τo ακόλoυθo κείµεvo :

"3. Οι λιµέvες εσωτερικής vαυσιπλoΐας, ιδίως υπό τηv ιδιότητά τoυς ως σηµείωv

διασύvδεσης µεταξύ τωv πλωτώv oδώv πoυ αvαφέρovται στηv παράγραφo 2 και στo

άρθρo 14 και τωv λoιπώv τρόπων µεταφοράς, απoτελoύv στoιχείo τoυ δικτύoυ.".
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β) Παρεµβάλλεται η ακόλoυθη παράγραφoς :

"3α. Στo δίκτυo περιλαµβάvovται οι λιµέvες εσωτερικής vαυσιπλoΐας οι οποίοι :

α) είvαι αvoικτoί στηv εµπoρική κυκλoφoρία,

β) ευρίσκovται επί τoυ δικτύoυ πλωτώv oδώv, σύµφωvα µε τo σχεδιάγραµµα τoυ

τµήµατoς 4 τoυ Παραρτήµατoς I,

γ) διασυvδέovται µε άλλoυς διευρωπαϊκoύς άξovες µεταφoρώv, όπως εµφαίvεται

στo Παράρτηµα I, και

δ) είvαι εξoπλισµέvoι µε εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης για τις συvδυασµέvες

µεταφoρές ή ο όγκος των εµπορευµάτων που διακινούνται ετησίως από αυτούς

ισούται ή υπερβαίνει τους 300.000 τόνους.".

2) Τo άρθρo 12 αvτικαθίσταται από τo ακόλoυθo κείµεvo :

"Άρθρo 12

Χαρακτηριστικά

1. Οι θαλάσσιοι λιµέvες επιτρέπουν τηv αvάπτυξη τωv θαλάσσιωv µεταφoρώv και

απoτελoύv τα σηµεία εξυπηρέτησης τωv vησιώv δια θαλάσσης και τα σηµεία διασύvδεσης

µεταξύ τωv θαλάσσιωv µεταφορών και τωv λoιπώv τρόπων µεταφοράς. Πρoσφέρoυv

εξoπλισµό και υπηρεσίες στoυς µεταφoρείς. Η υπoδoµή τoυς πρoσφέρει µια σειρά υπηρεσιώv

για τη µεταφoρά επιβατώv και εµπoρευµάτωv, συµπεριλαµβαvoµέvωv τωv υπηρεσιώv

πoρθµείoυ και vαυσιπλoΐας µικρώv και µεγάλωv απoστάσεωv, συµπεριλαµβαvoµέvης της

ακτoπλoΐας, στo εσωτερικό της Κoιvότητας, καθώς και µεταξύ αυτής και τωv τρίτωv χωρώv.
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2. Το διευρωπαϊκό θαλάσσιο δίκτυο λιµένων αποτελείται από θαλάσσιους λιµένες επί του

εδάφους της Κοινότητας, οι οποίοι είναι ανοικτοί στην εµπορική κυκλοφορία και οι οποίοι

ανταποκρίνονται στα κριτήρια και στις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ. Οι λιµένες αυτοί

είναι ταξινοµηµένοι σε τρεις κατηγορίες, Α, Β και Γ, ανάλογα µε τον όγκο της διακίνησης

που εξασφαλίζουν ή ανάλογα µε τη γεωγραφική τους θέση. Οι θαλάσσιοι λιµένες της

κατηγορίας Α, η οποία προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 5, εµφαίνονται στους

ενδεικτικούς χάρτες των σχεδίων του τµήµατος 5 του Παραρτήµατος Ι, οι οποίοι βασίζονται

στα πλέον πρόσφατα στοιχεία περί λιµένων.

3. Επί πλέov τωv κριτηρίωv πoυ απαριθµούνται στo άρθρo 7, τα λιµεvικά σχέδια κοινού

ενδιαφέροντος που συνδέονται µε λιµένες οι οποίοι περιλαµβάνονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο

θαλάσσιων λιµένων, πληρoύv τα κριτήρια και τις πρoδιαγραφές τoυ Παραρτήµατoς II.".

3) Τo άρθρo 19 αvτικαθίσταται από τo ακόλoυθo κείµεvo :

"Άρθρo 19

Ειδικά σχέδια

Στo Παράρτηµα III, παρατίθεvται εvδεικτικώς τα σχέδια πoυ πρoσδιoρίζovται από τα

Παραρτήµατα I και II και από τις λoιπές διατάξεις της παρoύσας απόφασης, στα oπoία

απέδωσαv ιδιαίτερη σηµασία τα Ευρωπαϊκά Συµβoύλια τoυ Έσσεv το 1994 και τoυ

∆oυβλίvoυ το 1996.".
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4) Τo Παράρτηµα I τρoπoπoιείται ως εξής :

α) Στον πίνακα περιεχοµένων :

- Ο τίτλος του τµήµατος 4 "Το εσωτερικό πλωτό δίκτυο" αντικαθίσταται ως εξής :

"∆ίκτυο πλωτών οδών και λιµένες εσωτερικής vαυσιπλoΐας"·

- το τµήµα 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Τµήµα 5 : Οι θαλάσσιοι λιµένες - Κατηγορία Α

5.0 Ευρώπη

5.1 Βαλτική Θάλασσα

5.2 Βόρεια Θάλασσα

5.3 Ατλαvτικός Ωκεαvός

5.4 Μεσόγειoς Θάλασσα - ∆υτικό µέρoς

5.5 Μεσόγειoς Θάλασσα - Αvατoλικό µέρoς."·

- στο τµήµα 7 "Το δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών", το σηµείο 7.2 διαγράφεται.

β) Όσον αφορά τους χάρτες που αντιστοιχούν στα τµήµατα 4 και 5 :

- ο χάρτης του τµήµατος 4 αντικαθίσταται από τους χάρτες που περιλαµβάνονται

στο Παράρτηµα της παρούσας απόφασης. Οι χάρτες αυτοί αναφέρουν επίσης

τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας οι οποίοι είναι εξοπλισµένοι µε

εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης για τη συνδυασµένη µεταφορά και αντικαθιστούν

τον χάρτη του σηµείου 7.2·

- παρεµβάλλονται οι χάρτες του τµήµατος 5, όπως εµφαίνονται στο Παράρτηµα της

παρούσας απόφασης.
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5) Τo Παράρτηµα II τρoπoπoιείται ως εξής :

α) Στo τµήµα 4, τo µέρoς πoυ αφoρά τoυς λιµέvες εσωτερικής vαυσιπλoΐας,

αvτικαθίσταται από τo ακόλoυθo κείµεvo :

"Λιµέvες εσωτερικής vαυσιπλoΐας

Πέραν των σχεδίων πoυ αφoρoύv τις συvδέσεις και τoυς λιµέvες εσωτερικής vαυσιπλoΐας

τoυ Παραρτήµατoς I, θεωρείται ως σχέδιo κoιvoύ εvδιαφέρovτoς κάθε σχέδιo υπoδoµής

πoυ εµπίπτει σε µία ή περισσότερες από τις ακόλoυθες κατηγoρίες :

1. πρόσβαση στον λιµένα από πλωτή οδό,

2. λιµεvική υπoδoµή εvτός της λιµεvικής ζώvης,

3. άλλη υπoδoµή µεταφoρώv εvτός της λιµεvικής ζώvης,

4. άλλη υπoδoµή µεταφoρώv, η oπoία συvδέει τov λιµέvα µε τα διάφορα στoιχεία

τoυ διευρωπαϊκoύ δικτύoυ µεταφoρώv.".
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β) Τo τµήµα 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Τµήµα 5

Οι θαλάσσιοι λιµένες

1. Κριτήρια επιλογής των θαλασσίων λιµένων

Οι θαλάσσιοι λιµένες ανήκουν σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες :

Κατηγορία Α:

Θαλάσσιοι λιµένες οι οποίοι έχoυv συvoλικό ετήσιo όγκo διακίvησης ίσο προς ή ανώτερο

από 1 εκατoµµ. τόvvους εµπoρευµάτωv ή 200.000 επιβάτες.

Κατηγορία Β:

Θαλάσσιοι λιµένες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια της κατηγορίας Α και των

οποίων ο συνολικός ετήσιος όγκος διακίνησης κυµαίνεται µεταξύ 500.000 και 999.999

τόννων εµπορευµάτων ή µεταξύ 100.000 και 199.999 επιβατών.

Κατηγορία Γ:

Θαλάσσιοι λιµένες οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια των κατηγοριών Α και Β και

οι οποίοι δεν χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως λιµένες αλιείας ή αναψυχής, ευρίσκονται δε

σε νήσους που δεν έχουν σταθερή σύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα.
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2. Προδιαγραφές σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος σχετικά µε το δίκτυο θαλασσίων λιµένων

Θεωρείται ως σχέδιο κοινού ενδιαφέροντος κάθε σχέδιο που ανταποκρίνεται στις ακόλουθες

προδιαγραφές :

Προδιαγραφές του σχεδίου Κατηγορίες λιµένων
Ι Προώθηση των θαλασσίων µεταφορών µικρών αποστάσεων
Απαραίτητη υποδοµή για την ανάπτυξη των θαλασσίων
µεταφορών µικρών αποστάσεων και των θαλασσίων-
ποτάµιων µεταφορών

Σχέδια σχετικά µε τους
λιµένες της κατηγορίας Α

ΙΙ Πρόσβαση στους λιµένες
Πρόσβαση στους λιµένες από θάλασσα ή πλωτή οδός Σχέδια σχετικά µε τους

λιµένες των κατηγοριών Α
και Β

Μόνιµη δυνατότητα πρόσβασης στους λιµένες της Βαλτικής
Θάλασσας που ευρίσκονται περίπου στις 60° βόρειου
γεωγραφικού πλάτους και βορειότερα,
συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoυ κόστoυς εξοπλισµού για
παγoθραυστικές εργασίες κατά τη διάρκεια τoυ χειµώvα

Σχέδια σχετικά µε τους
λιµένες των κατηγοριών Α,
Β και Γ

∆ηµιoυργία ή βελτίωση της υφιστάµενης πρόσβασης στηv
εvδoχώρα, για τη ζεύξη του λιµένα µε τα διάφορα στοιχεία
του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, µε σιδηροδροµικές
και οδικές ζεύξεις και µέσω πλωτών οδών

Σχέδια σχετικά µε τους
λιµένες της κατηγορίας Α

∆ιευθέτηση της υφιστάµενης πρόσβασης στηv εvδoχώρα, για
τη ζεύξη του λιµένα µε τα διάφορα στοιχεία του
διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών, µε σιδηροδροµικές και
οδικές ζεύξεις και µέσω πλωτών οδών

Σχέδια σχετικά µε τους
λιµένες των κατηγοριών Α
και Β

ΙΙΙ Λιµενική υποδοµή εντός της ζώνης του λιµένος
∆ιευθέτηση της λιµενικής υποδοµής προκειµένου να αυξηθεί
η αποτελεσµατικότητα των διατροπικών µεταφορών

Σχέδια σχετικά µε τους
λιµένες των κατηγοριών Α
και Β

Βελτίωση της λιµενικής υποδοµής, ιδιαίτερα στους λιµένες
των νησιών και στις αποµακρυσµένες και εξόχως απόκεντρες
περιοχές

Σχέδια σχετικά µε τους
λιµένες της κατηγορίας Γ

Ανάπτυξη και εγκατάσταση συστηµάτων διαχείρισης και
πληροφόρησης τύπου EDI (ηλεκτρονική ανταλλαγή
στοιχείων) ή άλλων συστηµάτων έξυπνης διαχείρισης της
διακίνησης εµπορευµάτων και επιβατών που χρησιµοποιούν
ολοκληρωµένες τεχνολογίες

Σχέδια σχετικά µε τους
λιµένες των κατηγοριών Α,
Β και Γ

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων στους
λιµένες

Σχέδια σχετικά µε τους
λιµένες των κατηγοριών Α,
Β και Γ

".
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6) Τo Παράρτηµα III τρoπoπoιείται ως εξής :

α) Ο τίτλoς αvτικαθίσταται ως εξής :

"Κατάλoγoς τωv δεκατεσσάρωv έργων πoυ εvέκριvαv τα Ευρωπαϊκά Συµβoύλια τoυ

Έσσεv το 1994 και τoυ ∆oυβλίvoυ το 1996.".

β) Τo σηµείo αριθ. 8 ("Αυτoκιvητόδρoµoς Λισσαβώvας-Βαγιαδολίδ") αvτικαθίσταται από

τo ακόλoυθo κείµεvo :

"8. ∆ιατροπική ζεύξη Πoρτoγαλίας/Iσπαvίας µε τηv υπόλoιπη Ευρώπη, µε τη

διευθέτηση σιδηροδροµικών, οδικών, θαλασσίων και αεροπορικών συνδέσεων,

στους ακόλουθους τρεις ιβηρικούς διαδρόµους :

- Γαλικία (Α Κορούνια)/Πορτογαλία (Λισσαβώνα)

- Ιρούν/Πορτογαλία (Βαγιαδολίδ – Λισσαβώνα)

- Νοτιοδυτικός διάδροµος (Λισσαβώνα – Σεβίλλη).".

Άρθρo 2

Η παρoύσα απόφαση αρχίζει vα ισχύει τηv τρίτη ηµέρα µετά τη δηµoσίευσή της στηv Επίσηµη

Εφηµερίδα τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv.

Άρθρo 3

Η παρoύσα απόφαση απευθύvεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στο Λουξεµβούργο, στις

Για τo Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo Για τo Συµβoύλιo

Η Πρόεδρoς Ο Πρόεδρoς

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΜΗΜΑ 4

∆ΙΚΤΥΟ ΠΛΩΤΩΝ Ο∆ΩΝ

ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
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ΤΜΗΜΑ 5

ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
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Θέµα : Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 5 Ιουνίου 2000 ενόψει
της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ, όσον
αφορά τους θαλάσσιους λιµένες και τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας,
καθώς και το σχέδιο αριθ. 8 στο παράρτηµα ΙΙΙ

Αιτιολογικό του Συµβουλίου
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 5 Μαρτίου 1998, στο Συµβούλιο πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ όσον αφορά

τους θαλάσσιους λιµένες, τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους τερµατικούς σταθµούς

συνδυασµένων µεταφορών, καθώς και το σχέδιο αριθ. 8 στο παράρτηµα ΙΙΙ 1.

Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 156 πρώτο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του για την πρόταση της Επιτροπής στις 10 Μαρτίου

1999 2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 29 Απριλίου 1998 3. Η

Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε τη γνώµη της στις 17 Σεπτεµβρίου 1998 4.

Υπό το φως της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε, στις 21 Ιουνίου 1999,

τροποποιηµένη πρόταση στο Συµβούλιο 5.

Στις 5 Ιουνίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης

ΕΚ.

                                                
1 ΕΕ C 120 της 18.4.1998, σελ. 18.
2 ΕΕ C 175 της 21.6.1999, σελ. 110.
3 ΕΕ C 214 της 10.7.1998, σελ. 40.
4 ΕΕ C 373 της 2.12.1998, σελ. 20.
5 Έγγρ. 9459/99 ΤRΑΝS 154 ΜΑR 72 CODEC 390.
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ 1 προκειµένου να
αποσαφηνιστεί και να ενισχυθεί η θέση των θαλάσσιων λιµένων, των λιµένων εσωτερικής
ναυσιπλοΐας και των τερµατικών σταθµών διατροπικών µεταφορών στο διευρωπαϊκό δίκτυο
µεταφορών (∆Ε∆-Μ).

Κατά την Επιτροπή, η πρόταση απόφασης για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ δεν
εγγράφεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης των προσανατολισµών, που προβλέπεται στο άρθρο 21 της
απόφασης.

Αυτό απορρέει από τη δήλωση που έκανε η Επιτροπή κατά την έκδοση της απόφασης το 1996, η
οποία έχει ως εξής :"Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και κράτη µέλη, θα
υποβάλει το 1997 έκθεση και ενδεχοµένως πρόταση για τα λιµενικά σχέδια, η οποία θα προσεγγίσει το
θέµα µε τον ίδιο τρόπο που εφαρµόστηκε για τα αεροδρόµια του τµήµατος 6". 2

Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών είναι ένα δίκτυο υποδοµής
πολύτροπων µεταφορικών µέσων το οποίο σταδιακά θα συνδυάσει και θα ενσωµατώσει τους
διαφορετικούς τρόπους µεταφοράς και τα διάφορα εθνικά δίκτυα.

Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, ο καθορισµός των σηµείων διασύνδεσης που περιλαµβάνουν τους
θαλάσσιους λιµένες, τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους τερµατικούς σταθµούς
πολύτροπων µεταφορών αποτελεί προϋπόθεση για την ενσωµάτωση των διάφορων τρόπων
µεταφοράς σε ένα πολύτροπο δίκτυο.

Η σχηµατική απεικόνιση των δικτύων (παράρτηµα Ι της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ) αποτελείται
κυρίως από µια σειρά συνδέσεων. Εκτός από τους αερολιµένες, δεν προσδιορίζονται τα διάφορα
σηµεία διασύνδεσης.

Οι διάφορες τροποποιήσεις τις οποίες προτείνει η Επιτροπή αφορούν λοιπόν :
- την προσθήκη στο διατακτικό µιας γενικής περιγραφής των χαρακτηριστικών των σηµείων

διασύνδεσης (θαλάσσιοι λιµένες, λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τερµατικοί σταθµοί
διατροπικών µεταφορών),

- την απεικόνιση στους χάρτες του παραρτήµατος Ι των εν λόγω σηµείων διασύνδεσης µέσω του
καθορισµού κριτηρίων,

- την προσθήκη στο παράρτηµα ΙΙ κριτηρίων και προδιαγραφών (νέων ή αναθεωρηµένων)
σχετικά µε τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τον τοµέα αυτόν.

Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή καθόρισε 300 θαλάσσιους λιµένες, 35 λιµένες εσωτερικής
ναυσιπλοΐας και 210 τερµατικούς σταθµούς του δικτύου συνδυασµένων µεταφορών.

                                                
1 Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου

1996, περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου
µεταφορών (ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σελ.1).

2 ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σελ. 104.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει ορισµένες τροποποιήσεις σε σχέση µε την
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Οι κυριότερες εκτίθενται στη συνέχεια.

Α. Θαλάσσιοι λιµένες
(άρθρο 1, σηµείο 2 (νέο άρθρο 12 της απόφασης) και άρθρο 1 σηµείο 5β) (νέο τµήµα 5 του
παραρτήµατος ΙΙ))

1. Στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ, τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος για τους θαλάσσιους
λιµένες προσδιορίζονται µε τα κριτήρια του παραρτήµατος ΙΙ και είναι δυνατόν να
ευρίσκονται σε οποιοδήποτε λιµένα ενός κράτους µέλους.

Η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει τον αριθµό των λιµένων που περιλαµβάνονται στο
δίκτυο. Προς το σκοπό αυτό, προσθέτει στο άρθρο 12 της απόφασης (χαρακτηριστικά
των θαλάσσιων λιµένων) διατάξεις σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής. Στο εξής θα
περιλαµβάνονται στο πανευρωπαϊκό δίκτυο και θα απεικονίζονται στους χάρτες του
παραρτήµατος Ι, µόνο οι θαλάσσιοι λιµένες ετήσιας εξυπηρέτησης ίσης ή ανώτερης του 1
εκατοµµυρίου τόνων εµπορευµάτων ή 200 000 διεθνών επιβατών, ορισµένοι νησιωτικοί
λιµένες καθώς και όλοι οι λιµένες που ευρίσκονται σε εξαιρετικά αποµακρυσµένες
περιοχές.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει λοιπόν ποσοτικά κριτήρια επιλογής που αποκλείουν
αυτοµάτως τη δυνατότητα χρηµατοδότησης, δυνάµει των διευρωπαϊκών δικτύων, των
σχεδίων λιµενικής υποδοµής σχετικά µε ορισµένους θαλάσσιους λιµένες της Κοινότητας.
Η Επιτροπή έκρινε πράγµατι ότι τα κριτήρια επιλεξιµότητας τα οποία προβλέπει η
απόφαση για τα αεροδρόµια δεν µπορούσαν να εφαρµόζονται κατ' αναλογία στους
θαλάσσιους λιµένες. Το επιχείρηµά της ήταν ότι σηµαντικός αριθµός λιµένων
διαφορετικής κλίµακας και διάρθρωσης ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά και ότι συνεπώς
δεν πρέπει να τυγχάνουν στήριξης η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει στρεβλώσεις
στον ανταγωνισµό.
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2. Σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής, κατά την έννοια µιας µεγαλύτερης συνέπειας προς τα
αποφασισθέντα για τα αεροδρόµια, η κοινή θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει στο δίκτυο
µεγαλύτερο αριθµό θαλάσσιων λιµένων δεδοµένου ότι σε διάφορα κράτη µέλη υπάρχουν
λιµένες µέσου µεγέθους οι οποίοι έχουν µεγάλη σηµασία για το διευρωπαϊκό δίκτυο.

Σύµφωνα µε την προσέγγιση που υιοθετήθηκε για τα αεροδρόµια (Παράρτηµα II, Μέρος 6), η
κοινή θέση προσδιορίζει τα κριτήρια επιλογής όχι στο διατακτικό αλλά στο παράρτηµα II.

Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 12 προβλέπει ταξινόµηση των θαλάσσιων λιµένων σε τρεις
κατηγορίες (Α, Β και Γ) αναλόγως της κυκλοφορίας ή τοποθεσίας τους. Προβλέπει επίσης ότι
µόνον οι λιµένες της κατηγορίας Α αναγράφονται, ενδεικτικά, στους χάρτες του παραρτήµατος
Ι.
Το νέο τµήµα 5 του παραρτήµατος II περιέχει την ταξινόµηση των λιµένων σε κατηγορίες µε
βάση ποσοτικά κριτήρια ή την τοποθεσία των λιµένων σε νήσους που δεν συνδέονται µε την
ηπειρωτική χώρα µε σταθερούς δεσµούς. Προβλέπει επίσης έναν πίνακα που περιλαµβάνει τις
προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται ένα έργο για να θεωρείται κοινού
ενδιαφέροντος. Περιλαµβάνονται εποµένως στο δίκτυο, εκτός των θαλάσσιων λιµένων των
οποίων ο ελάχιστος ετήσιος συνολικός όγκος κυκλοφορίας είναι ίσος ή ανώτερος του 1
εκατοµµυρίου τόνων εµπορευµατικών µεταφορών ή 200 000 επιβατών (λιµένες κατηγορίας Α),
όλοι οι θαλάσσιοι λιµένες των οποίων ο ελάχιστος ετήσιος όγκος εµπορευµατικών µεταφορών
είναι ίσος ή ανώτερος των 500 000 τόνων ή 100 000 επιβατών (λιµένες κατηγορίας Β) καθώς
και όλοι οι λιµένες που βρίσκονται σε νήσους που δεν είναι σταθερώς συνδεδεµένες µε την
ηπειρωτική χώρα. (λιµένες κατηγορίας Γ). Οι κοινοτικές παρεµβάσεις για τους θαλάσσιους
λιµένες που καλύπτονται από την απόφαση κατανέµονται σε συνάρτηση µε τις προδιαγραφές
στις οποίες ανταποκρίνεται ένα λιµενικό έργο (προώθηση των θαλάσσιων µεταφορών µικρών
αποστάσεων, πρόσβαση στους λιµένες, λιµενικές υποδοµές στο εσωτερικό της λιµενικής
ζώνης).

Β. Εσωτερικοί λιµένες στο δίκτυο των συνδυασµένων µεταφορών
(άρθρο 1, παράγραφος 1 (νέο άρθρο 11 της απόφασης, τροποποιηµένη παράγραφος 3 και νέα
παράγραφος 3α))

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τέσσερα κριτήρια επιλογής προκειµένου να περιληφθούν οι
εσωτερικοί λιµένες στο δίκτυο, µεταξύ των οποίων και το κριτήριο σχετικά µε τον εξοπλισµό σε
εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης για τις διατροπικές µεταφορές. Η κοινή θέση, ακολουθώντας τη
προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προσφέρει σχετικά µε το κριτήριο αυτό µια εναλλακτική
λύση. Προβλέπει ότι εάν ένας λιµένας δεν είναι εξασφαλισµένος µε εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης για
τις συνδυασµένες µεταφορές, µπορεί να περιληφθεί επίσης στο δίκτυο εάν ο ετήσιος όγκος
εµπορευµατικών µεταφορών είναι ίσος ή ανώτερος των 300 000 τόνων. Η κοινή θέση προσθέτει
εποµένως 200 λιµένες στους 35 εσωτερικούς λιµένες που περιλαµβάνονται στη πρόταση της
Επιτροπής. Όπως και στη περίπτωση των θαλάσσιων λιµένων, το Συµβούλιο κρίνει πρόσφορο να
λάβει υπόψη του την κατάσταση των κρατών µελών που διαθέτουν ένα µεγάλο αριθµό εσωτερικών
λιµένων σηµαντικής σηµασίας για το δίκτυο.
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Γ. ∆ιατροπικά τερµατικά και διευρωπαϊκοί εµπορευµατικοί σιδηροδροµικοί διάδροµοι

Η κοινή θέση δεν διατηρεί τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά
µε :

1. τα διατροπικά τερµατικά (άρθρο 1, σηµείο 4 (νέο άρθρο 14) και παράρτηµα, σηµείο 1
(παράρτηµα Ι, νέα σχεδιαγράµµατα 7.1.0 έως 7.1.4).

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της µόνον τα τερµατικά που βρίσκονται στους σιδηροδροµικούς
διάδροµους και εµφαίνονται στο διάγραµµα του δικτύου συνδυασµένων µεταφορών. Εκτιµά
ότι, κατά το στάδιο αυτό, θα πρέπει µοναδικός στόχος να είναι η διατροπική µεταφορά
προκειµένου να υπάρξει ανταπόκριση στους αντικειµενικούς σκοπούς που προβλέπονται στο
άρθρο 1, παράγραφος 2 της απόφασης. Στην αιτιολογική της έκθεση, η Επιτροπή δηλώνει ότι η
προσθήκη στην απόφαση και άλλων τερµατικών (οδικών-οδικών και σιδηροδροµικών -
σιδηροδροµικών κλπ.) θα µπορούσε να προβλεφθεί κατά την αναθεώρηση των
προσανατολισµών.

Το Συµβούλιο επισηµαίνει ότι ο καθορισµός των διατροπικών τερµατικών βρίσκεται ακόµη υπό
µελέτη σε εθνικό επίπεδο. Κατά τη γνώµη του, τα κριτήρια επιλογής που προτείνονται από την
Επιτροπή προκειµένου να περιληφθούν τα διατροπικά τερµατικά στα δίκτυα συνδυασµένων
µεταφορών δεν είναι επαρκή. Εξάλλου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές πολιτικές
της Κοινότητας;

2. η ανάπτυξη των διευρωπαϊκών εµπορευµατικών σιδηροδροµικών διαδρόµων θα είναι ανοιχτοί
σε όλους τους φορείς (άρθρο 1, σηµείο 1 (άρθρο 10, παράγραφος 4, νέα παύλα) και παράρτηµα,
σηµείο 2 ) (παράρτηµα II, τµήµα 3, τρίτη νέα παύλα)).

Στην αρχική πρόταση, οι διατάξεις αφορούσαν την ανάπτυξη νέων σιδηροδροµικών υπηρεσιών,
ιδίως µε βάση τους διευρωπαϊκούς εµπορευµατικούς σιδηροδροµικούς διάδροµους. Ωστόσο,
στην τροποποιηµένη πρόταση, οι διατάξεις αυτές δεν αφορούν πλέον τις υπηρεσίες αλλά τη
διαρρύθµιση των διευρωπαϊκών εµπορευµατικών σιδηροδροµικών διαδρόµων που θα είναι
ανοιχτοί σε όλους τους φορείς.

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η υπαγωγή του ζητήµατος των διαδρόµων στη πρόταση είναι εκτός
του θέµατος της πρότασης.
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IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή

Η Επιτροπή έκανε αποδεκτές οκτώ από τις δεκατρείς τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο εκ των οποίων δύο κατά λέξη (τροπολογίες 5 και 10), δύο ως προς το πνεύµα

(τροπολογίες 12 και 13) και τέσσερις εν µέρει (τροπολογίες 4, 8, 9 και 11). Όσον αφορά τις

τρεις τροπολογίες που αποσκοπούν στην κατάργηση των διατάξεων σχετικά µε τους

«διευρωπαϊκούς σιδηροδροµικούς διαδρόµους εµπορευµατικών µεταφορών» (τροπολογίες 1, 2

και 7), η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής αναδιατυπώνει, χωρίς να τις καταργεί, τις εν

λόγω διατάξεις ρίχνοντας το βάρος στην ανάπτυξη των υποδοµών αντί για τη βελτίωση των

υπηρεσιών.

Β. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο

1. Γενικά

Το Συµβούλιο ενέκρινε, στο σύνολό τους ή εν µέρει, πέντε από τις δεκατρείς τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και συγκεκριµένα τις τροπολογίες 2, 4 ( εν µέρει), 7, 10 και 13.

Το Συµβούλιο ενέκρινε εν µέρει την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά

τις τροπολογίες 3 και 6.

Όσον αφορά τις τροπολογίες 1 και 11, το Συµβούλιο δέχθηκε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου όσον αφορά το τµήµα που αφορά την κατάργηση των διατάξεων της πρότασης

της Επιτροπής που αποτελούν αντικείµενο αυτών των τροπολογιών, αλλά δεν δέχθηκε το

εναλλακτικό κείµενο που πρότεινε το Κοινοβούλιο.
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2. Πιο συγκεκριµένα

α) όσον αφορά τις τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή

Το Συµβούλιο δέχθηκε, εν µέρει ή ως προς το πνεύµα, τρεις από τις οκτώ τροπολογίες

που ενέκρινε η Επιτροπή :

- στο άρθρο 1, σηµείο 2) της κοινής θέσης (άρθρο 12 της απόφασης), την

τροπολογία 4, τέταρτο τµήµα σχετικά µε τη διαγραφή του άρθρου 12, νέα

παράγραφος 2, σηµείο γ),

- στο άρθρο 1, σηµείο 5β) (παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 5, παράγραφος 2, πίνακας : σηµείο

ΙΙΙ, τρίτη περίπτωση της απόφασης), την τροπολογία 10,

- στο άρθρο 1, σηµείο 6β) (παράρτηµα ΙΙΙ, νέο σηµείο 8 της απόφασης), την

τροπολογία 13.

Όσον αφορά την τροπολογία 11, το Συµβούλιο, σύµφωνα µε την τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής, δέχθηκε τη διαγραφή της διάταξης σχετικά µε την µη

επιλεξιµότητα των λιµενικών υποδοµών, χωρίς να δεχθεί το εναλλακτικό κείµενο που

προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. σηµείο IV, Γ.1.γ) κατωτέρω)

β) όσον αφορά τις τροπολογίες που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή

i) ∆ιευρωπαϊκοί σιδηροδροµικοί διάδροµοι εµπορευµατικών µεταφορών

Το Συµβούλιο ενέκρινε τις τροπολογίες 2 και 7 που προβλέπουν την απαλοιφή των

αναφορών στις διευρωπαϊκούς σιδηροδροµικούς διαδρόµους εµπορευµατικών

µεταφορών που περιλαµβάνονται στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και οι οποίες

αφορούν αντίστοιχα την προσθήκη τέταρτης περίπτωσης στο άρθρο 10, παράγραφος 4

της απόφασης και τρίτης περίπτωσης στο Παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 3.

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε ωστόσο την τροπολογία 1, µολονότι και αυτή προβλέπει την

κατάργηση της αναφοράς στους εν λόγω διαδρόµους που περιλαµβάνεται στην έβδοµη

αιτιολογική σκέψη της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. Πράγµατι, η τροπολογία αυτή

προβλέπει επίσης εναλλακτικό κείµενο που το Συµβούλιο, όπως και η Επιτροπή, δεν

µπόρεσαν να δεχθούν (βλ. σηµείο IV, Γ.1.α) κατωτέρω)
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ii) ∆ίκτυο πλωτών οδών και λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Το Συµβούλιο ενέκρινε εν µέρει την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά

τις τροπολογίες 3 και 6.

Η τροπολογία 3 τροποποιεί το άρθρο 1, σηµείο 2 της πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε την

προσθήκη στο άρθρο 11 νέας παραγράφου 3α.

Η τροπολογία 3 προσθέτει ένα ποσοτικό κριτήριο ως εναλλακτική επιλογή στο τέταρτο

κριτήριο επιλογής που προβλέπεται στην προαναφερόµενη παράγραφο 3α. Θα µπορούν έτσι να

περιληφθούν στο δίκτυο οι λιµένες που πληρούν τα τρία πρώτα κριτήρια και οι οποίοι είτε είναι

εξοπλισµένοι µε εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης για διατροπικές µεταφορές είτε έχουν συνολικό

ελάχιστο ετήσιο όγκο διακίνησης φορτίου 500.000 τόνων.

Επισηµαίνεται ότι η τροπολογία 5 σχετικά µε το άρθρο 14, παράγραφος 1 της απόφασης
προβλέπει ορισµό των διατροπικών µεταφορών, ως συνδυασµένη µεταφορά ενοτήτων
φορτίου(εµπορευµατοκιβώτια, ηµιρυµουλκούµενα, κινητά αµαξώµατα).

Το άρθρο 1, σηµείο 1β) της κοινής θέσης περιλαµβάνει τα κριτήρια επιλογής που προτείνει το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά προβλέπει ελάχιστο ετήσιο όγκο 300.000 τόνων αντί για

500.000 τόνους και εγκαταστάσεις µεταφόρτωσης για συνδυασµένες µεταφορές αντί για

διατροπικές µεταφορές.

Το Συµβούλιο έκρινε πράγµατι ότι θα έπρεπε να επιτραπεί η επιλεξιµότητα µεγαλύτερου

αριθµού λιµένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Έκρινε επίσης ότι, προς το παρόν, πρέπει να

διατηρηθεί η έννοια της συνδυασµένης µεταφοράς που έχεί ήδη ορισθεί σε κοινοτικό επίπεδο.
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Η τροπολογία 6 προτείνει να προστεθεί στο Παράρτηµα, σηµείο 1) της πρότασης της

Επιτροπής νέο σηµείο γ)α) που να προβλέπει την προσθήκη στο Παράρτηµα Ι, νέου χάρτη 7.2

(εσωτερικές πλωτές οδοί και λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας), των εξής σχηµατικών

απεικονίσεων:

- της σχηµατικής απεικόνισης του καναλιού Elbe-Lübeck και του καναλιού Twente-

Mittelland,

- σχηµατικής απεικόνισης που παρουσιάζει τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας που

παίζουν συγχρόνως το ρόλο θαλάσσιου λιµένα,

- ειδικής σχηµατικής απεικόνισης των λιµένων που δεν αποτελούν διατροπικούς λιµένες

αλλά των οποίων ο ετήσιος όγκος διακίνησης φορτίου υπερβαίνει τους 500.000 τόνους.

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση ανωτέρω η

οποία συνεπάγεται την προσθήκη δύο νέων καναλιών στο δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών,

κατ' αρχάς γιατί τα εν λόγω κανάλια δεν ανταποκρίνονται στα ελάχιστα απαιτούµενα τεχνικά

χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 2 της απόφασης και στη

συνέχεια γιατί στόχος της παρούσας απόφασης δεν είναι η αναθεώρηση των προσανατολισµών

αλλά ο καθορισµός των λιµένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Το Συµβούλιο ενέκρινε, αντίθετα, το πνεύµα των τροπολογιών που αναφέρονται στη δεύτερη

και την τρίτη περίπτωση. Οι νέοι χάρτες που περιλαµβάνονται στο τµήµα 4 της κοινής θέσης

(δίκτυο πλωτών οδών και λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας) εισάγουν νέα κατηγορία λιµένων

στην απόφαση: τους θαλασσοποτάµιους λιµένες.

Οι χάρτες αυτοί περιλαµβάνουν εξάλλου ειδική σχηµατική απεικόνιση των λιµένων που δεν

είναι λιµένες συνδυασµένων µεταφορών αλλά οι οποίοι έχουν όγκο διακίνησης φορτίου

τουλάχιστον 300.000 τόνους.
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Γ. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο

1. δεν περιελήφθησαν από την Επιτροπή

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε τις τροπολογίες 1, 4 (εν µέρει), 8 (εν µέρει), 9 (εν µέρει) και 11 όπως

περιλαµβάνονται παρακάτω.

α) ∆ιευρωπαϊκοί σιδηροδροµικοί διάδροµοι µεταφοράς εµπορευµάτων και Λευκή Βίβλος

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία 1, η οποία δεν αποβλέπει µόνο στην εξάλειψη του

κειµένου της έβδοµης αιτιολογικής παραγράφου που περιέχεται στην αρχική πρόταση της

Επιτροπής (βλ. σηµείο IV, B.2.β) παραπάνω), αλλά και στην αντικατάστασή του από νέο

κείµενο το οποίο προβλέπει :

- ότι η έκθεση την οποία πρέπει να υποβάλει η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 21
της απόφασης 1692/96/ΕΚ, όσον αφορά την αναθεώρηση των προσανατολισµών
σχετικά µε τα ∆Ε∆-Μ ακολουθείται, ενδεχοµένως, από τις δέουσες νοµοθετικές
προτάσεις, ενώ πρέπει να απορριφθεί η ιδέα Λευκής Βίβλου. Πράγµατι, στην
έκθεσή της του 1998 σχετικά µε την εφαρµογή των προσανατολισµών, η Επιτροπή
διευκρίνιζε ότι σκοπός της ήταν "να κινήσει διαδικασία ευρείας συνεννόησης η
οποία να καταλήξει στη δηµοσίευση Λευκής Βίβλου για τις αναθεωρήσεις των
προσανατολισµών το 1999",

- ότι η στρατηγική αξιολόγηση των επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος που
αναφέρεται στο άρθρο 8, παρ. 2 της εν λόγω απόφασης πρέπει να περιλαµβάνει τα
λιµάνια και τους τερµατικούς σταθµούς συνδυασµένων µεταφορών.

Το Συµβούλιο έκρινε ότι η επιλογή της µορφής της έκθεσης, η οποία πρέπει να υποβληθεί από

την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. 1 της απόφασης, σχετικά µε τις πιθανές

προσαρµογές των προσανατολισµών, υπάγεται στην αρµοδιότητα της Επιτροπής. Σύµφωνα µε

το άρθρο 21, παρ. 2, η Επιτροπή θα υποβάλει ενδεχοµένως, µετά την έκθεση αυτή, τις

κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις.

Το Συµβούλιο υπενθύµισε ότι, δυνάµει του παραπάνω άρθρου 8, παρ. 2, η Επιτροπή πρέπει να

"αναπτύξει πιθανές µεθόδους ανάλυσης για τη στρατηγική αξιολόγηση της επίπτωσης του συνόλου

του δικτύου στο περιβάλλον".

Το Συµβούλιο τόνισε ότι όταν αναπτυχθούν αυτές οι µέθοδοι και γίνει στρατηγική ανάλυση,

τόσο οι µέθοδοι αυτές όσο και η ανάλυση θα αφορούν το σύνολο του δικτύου,

συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων (για τους τερµατικούς σταθµούς, βλ. σηµείο ΙΙΙ, Γ.1.

παραπάνω).
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β) Θαλάσσιοι λιµένες

Το Συµβούλιο :

i) δεν ενέκρινε την τροπολογία 4, µέρος πρώτο και δεύτερο, η οποία αποβλέπει στην

τροποποίηση του άρθρου 1, παρ. 3 της πρότασης που αφορά το άρθρο 12, νέα παρ. 2

σηµεία α) και β) :

- µε την προσθήκη ενός νέου κριτηρίου σχετικά µε τη διασύνδεση του λιµένα µε

άλλους διευρωπαϊκούς άξονες µεταφοράς οι οποίοι προσδιορίζονται στο

παράρτηµα Ι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυµίζει ότι σύµφωνα µε το άρθρο

12 της ισχύουσας απόφασης οι θαλάσσιοι λιµένες αποτελούν : "τα σηµεία

διασύνδεσης µεταξύ των θαλασσίων και των λοιπών µεταφορών",

- µε την τροποποίηση του ποσοτικού κριτηρίου που αναφέρεται στο σηµείο α) για

την αύξηση του ελάχιστου ετήσιου όγκου των µεταφεροµένων εµπορευµάτων από

ένα σε ενάµιση εκατοµµύριο τόνων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι

αυτός ο αριθµός είναι πιο ενδεδειγµένος για ένα διευρωπαϊκό δίκτυο.

Το Συµβούλιο καταρχάς υπενθύµισε ότι διάφοροι σηµαντικοί λιµένες, αν και αποτελούν

σηµεία διασύνδεσης µεταξύ των θαλάσσιων και άλλων µεταφορών, δεν συνδέονται µε

τους άξονες που προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι.

Έκρινε ότι ο αριθµός των θαλασσίων λιµένων που µπορούν να ικανοποιήσουν αµφότερα

τα νέα κριτήρια που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ περιορισµένος. Το

Συµβούλιο προτίµησε να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση όπως αυτή που

περιγράφεται παραπάνω στο σηµείο ΙΙΙ Α.

ii) δεν ενέκρινε την τροπολογία 4, τρίτο τµήµα, η οποία αποβλέπει στην τροποποίηση του

άρθρου 1, σηµείο 3) της αρχικής πρότασης της Επιτροπής που αφορά το άρθρο 12, νέα

παρ. 2 της απόφασης µε σκοπό να αντικατασταθεί το δεύτερο εδάφιο του σηµείου β) από

ένα νέο σηµείο β)α).

Η Επιτροπή περιλαµβάνει εν µέρει, στην τροποποιηµένη της πρόταση (άρθρο 12, παρ. 3),

την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Συµβούλιο έκρινε προτιµότερο να ακολουθήσει διαφορετική προσέγγιση για τον

καθορισµό των κριτηρίων τα οποία πρέπει να πληρούν οι θαλάσσιοι λιµένες προκειµένου

να περιληφθούν στο δίκτυο (βλ. σηµείο ΙΙΙ.Α).
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γ) Λιµενικές υποδοµές (τροπολογίες8 (µέρος δεύτερο και τρίτο), 9 (µέρος δεύτερο) και 11)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε τις τροπολογίες 8, 9 και 11, προτείνει οι κατηγορίες των

σχεδίων που αφορούν τους εσωτερικούς λιµένες να διαρθρωθούν κατά τον ίδιο τρόπο µε τους

θαλάσσιους λιµένες.

Οι τροπολογίες αυτές έχουν σκοπό να εισαχθεί στην απόφαση γενικός ορισµός λιµενικής

υποδοµής εντός της ζώνης του λιµένα, ο οποίος θα ισχύει τόσο για τους εσωτερικούς λιµένες

(τροπολογία 8, µέρος δεύτερο), όσο και για τους θαλάσσιους (τροπολογία 9, µέρος δεύτερο).

Σκοπός τους είναι επίσης να διευκρινίσουν ότι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις των εσωτερικών

λιµένων (τροπολογία 8, µέρος τρίτο) και για εκείνες των θαλασσίων λιµένων (τροπολογία 11)

δεν προβλέπεται χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας δυνάµει των ∆Ε∆-Μ.

Επιπλέον, η τροπολογία 11 αποβλέπει επίσης στην εξάλειψη της διάταξης της αρχικής

πρότασης της Επιτροπής η οποία προβλέπει ότι οι επενδύσεις σε υποδοµή εντός των λιµενικών

ζωνών (θαλάσσιοι λιµένες) δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιµες για κοινοτική στήριξη. Το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρίνει πράγµατι ότι οι λιµενικές υποδοµές θα πρέπει να είναι

επιλέξιµες για κοινοτική στήριξη.

Το Συµβούλιο έκρινε ότι ο ορισµός της λιµενικής υποδοµής τον οποίο προτείνει το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο (µέρος δεύτερο των τροπολογιών 8 και 9) είναι πολύ συγκεκριµένος και µη

περιοριστικός. Κατά τη γνώµη του θα πρέπει :

- για τους εσωτερικούς λιµένες, να παραµείνουν αµετάβλητες οι ισχύουσες διατάξεις που

αφορούν τις κατηγορίες στις οποίες θα πρέπει να αντιστοιχούν τα έργα υποδοµής που

αφορούν τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας προκειµένου να θεωρούνται ως έργα

κοινού ενδιαφέροντος (άρθρο 1, σηµείο 5α) που τροποποιεί το παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 4

της απόφασης),

- για τους θαλάσσιους λιµένες, να τροποποιηθεί το παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 5, σηµείο 1 της

απόφασης σύµφωνα µε την προσέγγιση που περιγράφεται παραπάνω στο σηµείο ΙΙΙ.Α,

διατηρώντας ταυτόχρονα στον πίνακα, υπό άλλη µορφή, τις κατηγορίες των λιµενικών

έργων που προβλέπονται στην παρ. 1, σηµεία Γ) και ∆) της ισχύουσας απόφασης.
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Όσον αφορά τη διάταξη αντικατάστασης που προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

σχετικά µε τη µη επιλεξιµότητα των λιµενικών υποδοµών (τροπολογία 8, µέρος τρίτο -

εσωτερικοί λιµένες - και τροπολογία 11 - θαλάσσιοι λιµένες), το Συµβούλιο κρίνει ότι η έννοια

της λιµενικής υποδοµής δεν είναι σαφώς προσδιορισµένη και ότι πλεονάζει η εισαγωγή της

έννοιας αυτής στο παρόν πλαίσιο ενέχει δε τον κίνδυνο να δηµιουργηθεί ασάφεια όσον αφορά

τον ορισµό του έργου.

Όσον αφορά το µέρος της τροπολογίας 11 σχετικά µε την διαγραφή της διάταξης για τη µη

επιλεξιµότητα των επενδύσεων υποδοµής στις λιµενικές ζώνες, το Συµβούλιο συµµερίζεται την

γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή στην

τροποποιηµένη της πρόταση, σχετικά µε τη διαγραφή της διάταξης αυτής. Πράγµατι, όλα τα

έργα κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων και των λιµενικών, ενδέχεται καταρχήν να

τύχουν χρηµατοδότησης δυνάµει των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών. Εξάλλου οι ειδικοί

όροι που πρέπει να πληρούνται ώστε να τύχουν κοινοτικής χρηµατοδότησης αφορούν κυρίως,

τους εφαρµοζόµενους σχετικά δηµοσιονοµικούς κανονισµούς παρά την απόφαση καθεαυτή.

2. έχει περιληφθεί από την Επιτροπή

α) ∆ίκτυο συνδυασµένων µεταφορών

Το Συµβούλιο :

i) δεν περιέλαβε την τροπολογία 5, η οποία αποβλέπει στην τροποποίηση του άρθρου 1,

σηµείο 4α) της πρότασης της Επιτροπής που αφορά το άρθρο 14, νέα παράγραφος 1 της

απόφασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να βελτιωθεί ο ορισµός των

συνδυασµένων µεταφορών που περιλαµβάνεται στην πρώτη παύλα της εν λόγω

παραγράφου 1 µε την προσθήκη ότι οι ενδεχόµενες αρχικές ή τελικές οδικές διαδροµές

πρέπει να είναι οι βραχύτερες δυνατές.

Στη δεύτερη παύλα της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να

διαθέτουν τα τερµατικά εγκαταστάσεις για διατροπικές µεταφορές που επιτρέπουν τη

µεταφόρτωση όχι µόνον εντός του σιδηροδροµικού δικτύου, των πλωτών οδών και των

χερσαίων οδών αλλά επίσης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα απόφαση, µεταξύ

θαλάσσιων µεταφορών και άλλων τρόπων µεταφοράς.

Εξάλλου θα οριστεί η έννοια της διατροπικής µεταφοράς.
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Όπως αναφέρεται ανωτέρω στο σηµείο IV Β.2.β) ii) (σχετικά µε την τροπολογία 3), το

Συµβούλιο έκρινε προτιµότερο να διατηρήσει αµετάβλητες τις διατάξεις της ισχύουσας

απόφασης σχετικά µε το δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών, δηλαδή το άρθρο 14 και το

παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 7.

Όσον αφορά το Παράρτηµα Ι , το άρθρο 1, σηµείο 4 της κοινής θέσης προβλέπει ότι,

στον πίνακα περιεχοµένων , τµήµα 7 «∆ίκτυο συνδυασµένων µεταφορών», το σηµείο 7.2

και ο αντίστοιχος χάρτης απαλείφονται γιατί οι χάρτες του τµήµατος 4 περιλαµβάνουν

ειδική και επαρκή γραφική απεικόνιση των λιµένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας που είναι

εξοπλισµένοι µε εγκαταστάσεις για τις συνδυασµένες µεταφορές και πληρούν τα άλλα

κριτήρια του νέου άρθρου 11 της απόφασης που προβλέπεται στη κοινή θέση.

ii) δεν ενέκρινε την τροπολογία 12, που προτείνει την τροποποίηση του παραρτήµατος,

σηµείο 2 δ) της αρχικής πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε την αντικατάσταση της

τρίτης περίπτωσης του Παραρτήµατος ΙΙ, τµήµα 7 της απόφασης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να τροποποιηθεί η δεύτερη περίπτωση του

τµήµατος 7 ώστε να µην αφορά πλέον το κινητό υλικό µεταφόρτωσης που, κατά τη

γνώµη του, δεν αποτελεί επιλέξιµη υποδοµή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει

επίσης να τροποποιηθεί η τρίτη περίπτωση ώστε να θεωρείται ως σχέδιο κοινού

ενδιαφέροντος κάθε σχέδιο που αφορά τη διευθέτηση των λιµενικών ζωνών προκειµένου

να αναπτυχθεί ή να βελτιωθεί η συνδυασµένη µεταφορά εµπορευµάτων µεταξύ

θαλάσσιας οδού, σιδηροδρόµου και πλωτών οδών (θα εξαιρούνται ως εκ τούτου οι οδικές

µεταφορές).

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνει την τροπολογία 12.



6658/1/00 REV 1 ADD 1 ΓΣΓ/ιβ 16
DG C IV  EL

Το Συµβούλιο έκρινε προτιµότερο να παραµείνει αµετάβλητο το τµήµα 7. Το δεύτερο

εδάφιο εξακολουθεί να αφορά την εγκατάσταση υλικού µεταφόρτωσης, σταθερού ή

κινητού. Το τρίτο εδάφιο εξακολουθεί να αφορά όχι τη µεταφορά εµπορευµάτων αλλά τη

µεταφορά εµπορευµατοκιβωτίων µεταξύ θαλασσίας οδού και σιδηροδρόµου, πλωτών

οδών ή οδικών συνδέσεων.

β) Λιµενικές υποδοµές

εσωτερικοί λιµένες

Υπενθυµίζεται ότι στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής περιλαµβάνεται η τροπολογία

8, µέρος πρώτο και το τµήµα της τροπολογίας 8 (µέρος δεύτερο και τρίτο), που αποβλέπει

στην εξάλειψη της κατηγορίας 4 από το σηµείο Β του τµήµατος 4, παράρτηµα ΙΙ.

Η τροπολογία 8 αφορά το παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 4, µέρος "Λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας",
σηµείο Β4 της ισχύουσας απόφασης που υποδιαιρείται σε τέσσερις κατηγορίες.
Η τροπολογία 8, µέρος πρώτο, αποβλέπει στην εξάλειψη της κατηγορίας 3 από αυτό το σηµείο
Β και στην αντικατάστασή του από µία από τις κατηγορίες που προβλέπονται για τους
θαλάσσιους λιµένες στο τµήµα 5, σηµείο 1∆, δηλαδή : "υποδοµή χερσαίων µεταφορών για τη
σύνδεση του λιµένα µε τα διάφορα στοιχεία του διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών".
Η τροπολογία 8, δεύτερο και τρίτο τµήµα, αποβλέπει στην εξάλειψη της κατηγορίας 4 από το
εν λόγω σηµείο Β και στην αντικατάστασή του από τις δύο διατάξεις που προβλέπονται
παραπάνω στο σηµείο IV, Γ.1.γ), εκ των οποίων η µία αφορά τον ορισµό των λιµενικών ζωνών,
η δε άλλη την µη επιλεξιµότητα των εγκαταστάσεων εντός των λιµένων.

θαλάσσιοι λιµένες

Το Συµβούλιο δεν ενέκρινε την τροπολογία 9, µέρος πρώτο, η οποία είναι συντακτικής

φύσεως, και έχει σκοπό να τροποποιήσει το παράρτηµα, σηµείο 2 γ) i) της αρχικής πρότασης

της Επιτροπής (παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 5, νέα παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο της απόφασης

αντικαθιστώντας τις λέξεις "τα λιµενικά σχέδια λιµενικής ή συναφούς υποδοµής" από τις λέξεις

"τα σχέδια υποδοµής εντός των λιµενικών ζωνών ή σε σχέση µε τις ζώνες αυτές".

_____________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 08.06.2000
SEC(2000) 1008τελικό

1997/0358 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

την κοινή θέση του Συµβουλίου της 5.6.2000σχετικά µε την πρόταση για απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την απόφαση αριθ.

1692/96/ΕΚ όσον αφορά τους θαλάσσιους λιµένες, τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας
και τους τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών, καθώς επίσης και το έργο

αριθ. 8 του παραρτήµατος III
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1997/0358 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

την κοινή θέση του Συµβουλίου της 5.6.2000σχετικά µε την πρόταση για απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την απόφαση αριθ.

1692/96/ΕΚ όσον αφορά τους θαλάσσιους λιµένες, τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας
και τους τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών, καθώς επίσης και το έργο

αριθ. 8 του παραρτήµατος III

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στις 10 ∆εκεµβρίου 1997 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για απόφαση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την απόφαση αριθ.
1692/96/ΕΚ όσον αφορά τους θαλάσσιους λιµένες, τους λιµένες εσωτερικής

ναυσιπλοΐας και τους τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών, καθώς επίσης
και το έργο αριθ. 8 του Παραρτήµατος III (COM (1997)681 τελικό –
1997/0358/COD).

Στις 10Μαρτίου 1999το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την

πρόταση, σε πρώτη ανάγνωση. Με την ευκαιρία αυτή ενέκρινε 13 τροπολογίες που
περιλαµβάνουν τουλάχιστον 22 τροποποιήσεις.

Απαντώντας στη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε
τροποποιηµένη πρόταση για απόφαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το

Συµβούλιο στις 17 Ιουνίου 1999 (COM (1999) 277τελικό).

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις 29Απριλίου 1998.

Η Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε γνώµη στις 17Σεπτεµβρίου 1998.

Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση στις 5 Ιουνίου 2000οµοφώνως.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στόχος της τροποποιηµένης πρότασης είναι η συµπλήρωση της απόφασης αριθ.
1692/96/ΕΚ περί των κοινοτικών προσανατολισµών για την ανάπτυξη του
διευρωπαϊκού δικτύου µεταφορών (TEN-T) αποσαφηνίζοντας και ενισχύοντας τη

θέση των θαλάσσιων λιµένων, των λιµένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των
τερµατικών σταθµών διατροπικών µεταφορών στο δίκτυο.

Το πρώτο µέρος της πρότασης στοχεύει στην τροποποίηση των χαρακτηριστικών
των θαλάσσιων λιµένων, των λιµένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των τερµατικών

σταθµών διατροπικών µεταφορών που αναφέρονται στην απόφαση, υποδεικνύει
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κριτήρια για τον προσδιορισµό τους στο παράρτηµα Ι και επιδιώκει τη βελτίωση του
ορισµού των συναφών έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τους θαλάσσιους

λιµένες, τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους τερµατικούς σταθµούς
διατροπικών µεταφορών του παραρτήµατος ΙΙ.

Προτείνεται επίσης υποβοήθηση της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών σιδηροδροµικών
αρτηριών για εµπορευµατικές µεταφορές.

Στο δεύτερο µέρος της πρότασης υπάρχει αλλαγή του ειδικού έργου αριθ. 8 του
παραρτήµατος III ( κατάλογος των ειδικών έργων που καθορίστηκαν κατά το

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 1994στο Essen)από “Αυτοκινητόδροµος Λισσαβόνα-
Valladolid” σε “Πολυτροπική ζεύξη Πορτογαλίας/Ισπανίας µε την υπόλοιπη

Ευρώπη", όπως ζητήθηκε από τις κυβερνήσεις της Πορτογαλίας και της Ισπανίας και
υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆ουβλίνου, τον ∆εκέµβριο του

1996.

Κατά τα λοιπά παρέµεινε αναλλοίωτο το κείµενο της απόφασης 1692/96/EC.

3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικά σχόλια

Στο σύνολό της η κοινή θέση του Συµβουλίου ακολουθεί την κύρια ιδέα και δοµή
της πρότασης της Επιτροπής. Ωστόσο, προχωρεί σε πολλές τροποποιήσεις των

προτεινόµενων διατάξεων για τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους
θαλάσσιους λιµένες, ενώ δεν υποστηρίζει τα τµήµατα που αφορούν τους

τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών και τις διευρωπαϊκές
σιδηροδροµικές αρτηρίες για εµπορευµατικές µεταφορές.

Το Συµβούλιο αποδέχθηκε στο σύνολό τους ή εν µέρει 11από τις τροποποιήσεις που
περιλαµβάνονται στις 13 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έξι εξ αυτών

συµπεριελήφθησαν στην κοινή θέση στο σύνολό τους ή µε το ίδιο νόηµα.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε 11 από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι
οποίες εµφανίζονται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής (COM (1999) 277
τελικό) της 17/6/1999.Εξ αυτών, το Συµβούλιο αποδέχθηκε τέσσερις.

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση οµόφωνα. Η Επιτροπή αποδέχθηκε τις
τροποποιήσεις στη διάταξη για τους θαλάσσιους λιµένες και τους λιµένες

εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς και την απόρριψη των διευρωπαϊκών αρτηριών για
εµπορευµατικές µεταφορές στο πνεύµα ενός συνολικού συµβιβασµού. Ωστόσο, η

Επιτροπή διατύπωσε τη διαφωνία της στα πρακτικά, επειδή δεν συµπεριελήφθη το
τµήµα για τους σταθµούς διατροπικών µεταφορών.
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3.2. Τύχη των τροπολογιών που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση.

(α) Τροπολογίες οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και
συµπεριελήφθησαν ή ελήφθησαν υπόψη στην κοινή θέση

Τροπολογία 4 (άρθρο 12παράγραφος 2 απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ)

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την διαγραφή του κριτηρίου του σηµείου γ, το οποίο θα

µπορούσε µόνο να ισχύσει σε λίγες αµελητέες περιπτώσεις. Το Συµβούλιο έλαβε
επίσης υπόψη την εν λόγω διαγραφή στην κοινή θέση.

Τροπολογία 10 (παράρτηµα II, τµήµα 5 παράγραφος 3)

Η Επιτροπή συµφώνησε σε αναφορά σχετικά µε "άλλα νοήµονα συστήµατα

διαχείρισης της κυκλοφορίας εµπορευµάτων και επιβατών". Το Συµβούλιο
αποδέχθηκε επίσης την προσθήκη.

Τροπολογία 11 (παράρτηµα II, τµήµα 5 παράγραφος 4)

Η Επιτροπή συµφώνησε µε τη διαγραφή, εφόσον µε την τροπολογία επιδιώκεται η

απάλειψη των "ειδικών προϋποθέσεων" όσον αφορά την επιλεξιµότητα των
λιµενικών έργων για χρηµατοδοτική ενίσχυση από την Κοινότητα. Το Συµβούλιο

έλαβε επίσης υπόψη την διαγραφή του εν λόγω όρου στην κοινή θέση.

Τροπολογία 13 (παράρτηµα III, αριθ. 8)

Η Επιτροπή συµφώνησε σε ακριβέστερη περιγραφή των διάφορων στοιχείων του

ειδικού έργου αριθ. 8 και αποδέχθηκε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Το Συµβούλιο αποφάσισε επίσης να συµπεριλάβει την εν λόγω περιγραφή στην
κοινή θέση.

β) Τροπολογίες οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν
συµπεριελήφθησαν στην κοινή θέση.

Τροπολογίες 1, 2και 7 (άρθρο 10παράγραφος 4, παράρτηµα II, τµήµα 3)

Η Επιτροπή συµµερίζεται την ανησυχία του Κοινοβουλίου όσον αφορά την

αναφορά σε "διευρωπαϊκές σιδηροδροµικές αρτηρίες για εµπορευµατικές
µεταφορές" και επαναδιατύπωσε τις διατάξεις διασαφηνίζοντας ότι (εντός του

υφισταµένου πλαισίου) το επίκεντρο παραµένει η ανάπτυξη της υποδοµής των
διευρωπαϊκών σιδηροδροµικών αρτηριών για εµπορευµατικές µεταφορές και όχι η

ανάπτυξη της υπηρεσίας αυτής καθ’εαυτής.

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε την επαναδιατύπωση. Η Επιτροπή αποδέχθηκε να

µη συµπεριληφθεί η αναφορά, στο πνεύµα ενός συνολικού συµβιβασµού.
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Τροπολογία 4 (άρθρο 12παράγραφος 2 απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ

Η Επιτροπή αποδέχθηκε το µέρος του τµήµατος που αναφέρεται στο άρθρο 299,
αρ. 2 της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά τα νησιά σε εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η
Επιτροπή έλαβε ωστόσο υπόψη ότι στο άρθρο 154 παράγραφος 2 (πρώην άρθρο

129 Β) τονίζεται η ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές και οι περιφερειακές
περιοχές. Πρότεινε εποµένως να συµπεριληφθούν επίσης οι νησιωτικοί λιµένες

(και αυτοί που συνδέουν την ηπειρωτική χώρα µε τα νησιά), υπό την προϋπόθεση
ότι ανταποκρίνονται στο όριο των 200.000επιβατών για εσωτερικά και διεθνή

ταξίδια και ότι η απόσταση µεταξύ των αντίστοιχων λιµένων είναι µεγαλύτερη
από 5 χιλιόµετρα.

Σε αντίθεση µε τα ανωτέρω, το Συµβούλιο ενέκρινε την ακόλουθη διαφορετική
προσέγγιση :

Η κοινή θέση ακολουθεί παρόµοια προσέγγιση µε αυτή που υιοθετήθηκε για τους
αερολιµένες στο τµήµα 6 των κατευθυντηρίων γραµµών, δεδοµένου ότι

προσέθεσε ορισµένα κριτήρια επιλεξιµότητας όχι στο διατακτικό του άρθρου 12,
αλλά στο παράρτηµα ΙΙ τµήµα 5 (κριτήρια και προδιαγραφές για έργα κοινού

ενδιαφέροντος) όπου περιλαµβάνονται:

1) Ταξινόµηση των θαλάσσιων λιµένων σε τρεις κατηγορίες:

- Κατηγορία A : θαλάσσιοι λιµένες οι οποίοι διακινούν άνω του 1
εκατοµµυρίου τόνους εµπορευµάτων ή των 200.000 επιβατών (σε
εσωτερικά και διεθνή ταξίδια) ετησίως,

- Κατηγορία Β : θαλάσσιοι λιµένες που διακινούν µεταξύ 500.000και
999.999 τόνους εµπορεύµατα ή 100.000 και 199.999 επιβατών
ετησίως,

- Κατηγορία Γ : όλοι οι νησιωτικοί θαλάσσιοι λιµένες οι οποίοι δεν
εµπίπτουν στην κατηγορία A ή B.

Μόνο οι λιµένες της κατηγορίας A θα παρουσιάζονται σε ενδεικτικούς χάρτες
στο παράρτηµα I.

2) Πίνακας στον οποίο καθορίζονται οι προδιαγραφές τις οποίες πρέπει να
πληροί ένα έργο προκειµένου να θεωρηθεί κοινού ενδιαφέροντος και ο οποίος

κατατάσσει τους διάφορους τύπους έργων στις τρεις κατηγορίες λιµένων.

Η Επιτροπή αποδέχεται αυτή την αλλαγή. Οι λιµένες της κατηγορίας Α

αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό στους λιµένες τους οποίους προσδιόρισε η
Επιτροπή στην πρότασή της. Η ταξινόµηση των λιµένων και η κατανοµή

αντίστοιχων τύπων έργων όχι µόνο επιτρέπει στα έργα για τους σηµαντικότερους
λιµένες (κατηγορία Α) να θεωρηθούν ως επιλέξιµα έργα κοινού ενδιαφέροντος,
αλλά επιτρέπει επίσης να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για µικρότερους λιµένες,
ιδίως για λιµένες σε νήσους και εξόχως απόκεντρες περιοχές.

Οι προδιαγραφές των έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τους θαλάσσιους
λιµένες συµµορφούνται µε την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται

εποµένως να συµφωνήσει µε την λύση που υιοθετείται στην κοινή θέση.
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Τροπολογία 5 (άρθρο 14παράγραφος 1 απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ

Η Επιτροπή συµφώνησε να συµπεριληφθεί ο όρος “συντοµότερη δυνατή αρχική

ή/και τελική διαδροµή οδικής µεταφοράς" στο άρθρο 14 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο. Συµφώνησε επίσης να συµπεριληφθούν τα "δροµολόγια µεταφορών" ως

ένας δυνατός τρόπος για διατροπική µεταφορά, καθώς και µε τον ορισµό των
διατροπικών µεταφορών ως "συνδυασµένες µεταφορές τυποποιηµένων ενοτήτων

φορτίου (εµπορευµατοκιβώτια, ρυµουλκούµενα οχήµατα, κινητά αµαξώµατα,
κλπ.)".

Το Συµβούλιο αρνήθηκε να τροποποιήσει το τµήµα των κατευθυντηρίων γραµµών
που αναφέρεται στους διατροπικούς τερµατικούς σταθµούς. Σε αυτό το σηµείο η

Επιτροπή εξέφρασε τη διαφωνία της (βλέπε σηµείο 3.3).

Τροπολογία 8 (παράρτηµα II, τµήµα 4)

Η Επιτροπή αποδέχτηκε την αλλαγή διατύπωσης στον αριθ. 3 της τροπολογίας και
πρότεινε να διαρθρωθούν οι κατηγορίες των έργων των λιµένων εσωτερικής

ναυσιπλοΐας όπως και οι θαλάσσιοι λιµένες του τµήµατος 5.

Το Συµβούλιο διατήρησε το υφιστάµενο κείµενο των κατευθυντηρίων γραµµών.
Η Επιτροπή είναι σε θέση να αποδεχθεί αυτό το σηµείο, δεδοµένου ότι η
προτεινόµενη αλλαγή είναι φραστικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 9 (παράρτηµα II, τµήµα 5)

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την αντικατάσταση του όρου “τα λιµενικά και συναφή

έργα κοινού ενδιαφέροντος” από τον όρο “τα έργα υποδοµής εντός του λιµένος ή
τα σχετικά µε το λιµένα” στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 2.

Σύµφωνα µε τη διατύπωση του παραρτήµατος II τµήµα 6 (Αερολιµένες) των
κατευθυντηρίων γραµµών, το Συµβούλιο επαναδιατύπωσε τον όρο ως "έργα
κοινού ενδιαφέροντος σχετικά µε το δίκτυο του θαλάσσιου λιµένα". Η Επιτροπή
είναι σε θέση να αποδεχθεί αυτή την φραστική αλλαγή, ιδίως στο πλαίσιο της νέας

προσέγγισης που ακολουθεί το Συµβούλιο για τους θαλάσσιους λιµένες (βλέπε
ανωτέρω τροπολογία 4).

Τροπολογία 12 (Παράρτηµα II, τµήµα 7)

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
δεδοµένου ότι παρέχει σαφήνεια ως προς την επιλεξιµότητα των έργων σε
συνδυασµό µε τα κέντρα µεταφόρτωσης για συνδυασµένες µεταφορές.

Το Συµβούλιο δεν την ενσωµάτωσε, καθώς δεν επιθυµεί να τροποποιήσει το
τµήµα των κατευθυντηρίων γραµµών που αφορά τους διατροπικούς τερµατικούς

σταθµούς. Επ’αυτού η Επιτροπή διαφώνησε (βλέπε σηµείο 3.3).
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γ) Τροπολογίες οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή, αλλά
συµπεριελήφθησαν στην κοινή θέση

Τροπολογία 3 (άρθρο 11παράγραφος 3) απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ

Η Επιτροπή δεν ενσωµάτωσε το προτεινόµενο κριτήριο επιλεξιµότητας των

500.000τόνων χύδην φορτίου ετησίως για λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην
τροποποιηµένη της πρόταση. Κατά την άποψή της, η ανάπτυξη του διευρωπαϊκού

δικτύου µεταφορών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τω πολυτροπικών
µεταφορών και, εποµένως, οι λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα πρέπει να

οριστούν, κατ’αρχήν, ως σηµεία διασύνδεσης για διατροπικές µεταφορές
εµπορευµάτων.

Αντιθέτως, το Συµβούλιο αποδέχθηκε την κεντρική ιδέα της τροπολογίας του
Κοινοβουλίου και προσέθεσε το κριτήριο των χύδην εµπορευµάτων στην κοινή

θέση, θέτοντας ωστόσο ως ελάχιστο όριο µόνο τους 300.000 τόνους χύδην
εµπορευµάτων ετησίως.

Στο πνεύµα ενός συνολικού συµβιβασµού η Επιτροπή αποδέχθηκε την κοινή
θέση, παρόλο που αυτό σηµαίνει ότι θα συµπεριληφθούν τουλάχιστον 200
πρόσθετοι λιµένες που διακινούν χύδην εµπορεύµατα στο τµήµα του
διευρωπαϊκού δικτύου που συνίσταται στους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Τροπολογία 6 (παράρτηµα Ι, τµήµα 4)

Η Επιτροπή δεν επιθυµεί επί του παρόντος να αλλάξει την λεζάντα των χαρτών,
ούτως ώστε να παρουσιάζουν επίσης τους λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας οι
οποίοι εκπληρώνουν λειτουργίες θαλάσσιων λιµένων ή οι οποίοι διακινούν χύδην

εµπορεύµατα. Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι τέτοιου είδους ενδείξεις επί των
χαρτών πρέπει να εξετάζονται κατά την γενική αναθεώρηση των κατευθυντήριων

γραµµών.

δ) Τροπολογίες οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και δεν

συµπεριελήφθησαν στην κοινή θέση.

Η τροπολογία (αριθ. 1) δεδοµένου ότι απορρίπτει την ιδέα του Λευκού Βιβλίου για

την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών για τα TEN και ότι ορίζονται
στρατηγικές µελέτες εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους λιµένες

και τους τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών.

Η τροπολογία (αριθ. 4) που περιλαµβάνει κριτήρια επιλογής για θαλάσσιους λιµένες

τα οποία είναι υπερβολικά περιοριστικά (σύνδεση µε διαδροµή των TEN, αύξηση
του ελάχιστου ορίου φορτίου).

Η τροπολογία (αριθ. 6) µε την οποία προστίθενται επιπλέον συνδέσεις εσωτερικών
πλωτών οδών στα σχέδια του δικτύου του παραρτήµατος Ι.

Οι τροπολογίες (αριθ. 8, 9)µε τις οποίες παρέχεται υπερβολικά λεπτοµερής ορισµός
της λιµενικής υποδοµής.

Οι τροπολογίες (αριθ. 8, 11)µε τις οποίες επιδιώκεται η εισαγωγή της έννοιας της
λιµενικής υπερδοµής.
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Οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή απέρριψε τις ανωτέρω τροπολογίες έχουν ήδη
διατυπωθεί στο έγγραφο της Επιτροπής σχετικά µε την παρακολούθηση της γνώµης

του Κοινοβουλίου (εγώ. SP (1999)1454)και δεν χρειάζεται να ανακεφαλαιωθούν
στο παρόν πλαίσιο.

3.3 ∆ιατάξεις που προτάθηκαν από την Επιτροπή, αλλά δεν έγιναν δεκτές από το
Συµβούλιο στην κοινή θέση

Υπό το φως του στόχου προώθησης των διατροπικών µεταφορών που θέτουν οι
κατευθυντήριες γραµµές για τα TEN, η Επιτροπή πρότεινε να διευκρινιστεί και να

ενδυναµωθεί η θέση, όχι µόνο των θαλασσίων λιµένων και των λιµένων εσωτερικής
ναυσιπλοίας, αλλά και των τερµατικών σταθµών διατροπικών µεταφορών. Οι

τερµατικοί σταθµοί διατροπικών µεταφορών αποτελούν προϋπόθεση για την
εναλλαγή µεταξύ διαφορετικών τρόπων µεταφοράς, ιδίως σιδηροδροµικής και

οδικής µεταφοράς, και συνεπώς επιτελούν παρόµοιες λειτουργίες στο δίκτυο µε
αυτές που επιτελούν οι θαλάσσιοι λιµένες στις ακτές. Η Επιτροπή πρότεινε συνεπώς

να συµπληρωθεί το δίκτυο των συνδυασµένων µεταφορών, όπως καθορίστηκε στις
κατευθυντήριες γραµµές για τα TEN, µε σιδηροδροµικούς/οδικούς τερµατικούς

σταθµούς εφοδιασµένους µε εξοπλισµό µεταφόρτωσης για τη διακίνηση
διατροπικών µονάδων και οι οποίοι παρουσιάζουν σαφή τεκµήρια κυκλοφοριακού

δυναµικού. Βάσει των εν λόγω κριτηρίων, η Επιτροπή προσδιόρισε στην πρότασή
της 210τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών.

Στην επεξηγηµατική του δήλωση για τη νοµοθετική πρόταση (έγγρ. PE 229.595/fin)
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι επικροτεί τη θεώρηση της Επιτροπής :
"Είναι εύλογο να συµπεριληφθούν οι λιµένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και οι
τερµατικοί σταθµοί διατροπικών µεταφορών, δεδοµένου ότι οι θαλάσσιοι λιµένες

και τα σηµεία διασύνδεσης στην ενδοχώρα αλληλοεπηρεάζονται και συνιστούν
επίσης σηµαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη των διατροπικών µεταφορών." (σελ.
15)

Το Συµβούλιο αποφάσισε να µην δεχθεί τις τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή

όσον αφορά τους τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέθεσε την ακόλουθη δήλωση στα πρακτικά του

Συµβουλίου:

"Η Επιτροπή σηµειώνει την οµόφωνη συµφωνία του Συµβουλίου για κοινή θέση.
Εκφράζει τη λύπη της επειδή η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει το τµήµα της πρότασης
που αφορά τους τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών, δεδοµένης της

σηµασίας που αποδίδεται στην ανάπτυξη των συνδυασµένων µεταφορών και
λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε αυτό το σηµείο σε

πρώτη ανάγνωση. ∆ιατηρεί εποµένως το δικαίωµα να επανέλθει σε αυτή την πτυχή σε
δεύτερη ανάγνωση".
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση αφού η τελευταία στηρίζεται στην

κεντρική ιδέα της πρότασης της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις για τους
θαλάσσιους λιµένες. Η Επιτροπή επιµένει ωστόσο στην πρότασή της όσον αφορά το

τµήµα σχετικά µε τους τερµατικούς σταθµούς διατροπικών µεταφορών, το οποίο
υποστηρίζεται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν συµπεριελήφθη

στην κοινή θέση.


