
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0533/2002
2001/0047(COD)

EL
19/11/2002

Κοινή θέση

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών

Έγγρ. 11146/1/02 + ADD1
                     δηλώσεις (12895/02)

SEC(2002)1225

EL EL





11146/1/02 REV 1 GA/dch,ak
DG C IV    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Νοεµβρίου 2002
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος
2001/0047(COD)

11146/1/02
REV 1

MAR 105
CODEC 943

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 5 Νοεµβρίου 2002

για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών



11146/1/02 REV 1 GA/dch,ak 1
DG C IV    EL

Ο∆ΗΓΙΑ 2002/�/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2,

τις προτάσεις της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 154 Ε, 29.5.2001, σ. 290 και ΕΕ C 181 E, 30.7.2002, σ. 160.
2 ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 122.
3 ΕΕ C 19 της 22.1.2001, σ. 3.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2001 ΕΕ C 140 E, 13.6.2002,

σ. 294. Κοινή θέση του Συµβουλίου της ... ... ... ... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... .... (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Ο στόχος του άρθρου 49 της Συνθήκης είναι να αρθούν οι περιορισµοί της ελεύθερης

παροχής υπηρεσιών στο εσωτερικό της Κοινότητας. Σύµφωνα µε το άρθρο 51 της Συνθήκης,

ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών,

τηρουµένων, µεταξύ άλλων, των κανόνων της Συνθήκης για την προστασία του

περιβάλλοντος.

(2) Με τον κανονισµό (EΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου 1986 για την

εφαρµογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τοµέα των θαλάσσιων

µεταφορών µεταξύ κρατών µελών και µεταξύ κρατών και τρίτων χωρών1 και τον κανονισµό

(EΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συµβουλίου της 7ης ∆εκεµβρίου 1992 για την εφαρµογή της αρχής

της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες µεταφορές στο εσωτερικό των

κρατών µελών (θαλάσσιες ενδοµεταφορές)2, ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί όσον αφορά

αυτές καθαυτές τις υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών.

(3) Οι λιµενικές υπηρεσίες έχουν βασική σηµασία για την ορθή λειτουργία των θαλάσσιων

µεταφορών,  διότι συµβάλλουν ουσιαστικά στην αποδοτική χρήση των υποδοµών θαλάσσιων

µεταφορών.

(4) Στην Πράσινη Βίβλο του ∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τους θαλάσσιους λιµένες και τις

ναυτιλιακές υποδοµές η Επιτροπή ανέφερε την πρόθεσή της να προτείνει νοµοθετικό πλαίσιο,

προκειµένου να επιτευχθεί πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών σε κοινοτικούς

λιµένες µε διεθνή κυκλοφορία.

                                                
1 ΕΕ L 378 της 31.12.1986, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από

τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3573/90 (ΕΕ L353, 17.12.1990, σ. 16).
2 ΕΕ L 364, 12.12.1992, σ. 7.
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(5) Ως ένα από τα µέτρα που θα βελτιώσουν το γενικό ανταγωνισµό τόσο εντός όσο και µεταξύ
λιµένων της Κοινότητας, η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών σε
κοινοτικό επίπεδο αναµένεται να άρει τους υφιστάµενους περιορισµούς που εµποδίζουν την
πρόσβαση των παρόχων λιµενικών υπηρεσιών και των αυτοεξυπηρετουµένων, να βελτιώσει
την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες των λιµένων, να αυξήσει την
αποδοτικότητα και την ευελιξία, να συντελέσει στη µείωση του κόστους και, κατά συνέπεια,
να συµβάλει στην προώθηση των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων και των
συνδυασµένων µεταφορών.

(6) Όταν η άδεια κατά την παρούσα οδηγία λαµβάνει τη µορφή σύµβασης που εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής των οδηγιών 92/50/EΟΚ 1, 93/36/EΟΚ 2, 93/37/EΟΚ 3 και 93/38/EΟΚ 4,
εφαρµόζονται οι εν λόγω οδηγίες. Οµοίως,  όταν η άδεια κατά την παρούσα οδηγία λαµβάνει
τη µορφή σύµβασης δηµόσιας υπηρεσίας που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3577/92, εφαρµόζεται ο εν λόγω κανονισµός. Τέλος, εφαρµόζονται, εφόσον
ενδείκνυται, οι οδηγίες 89/48/EΟΚ 5, 92/51/EΟΚ 6 και 99/42/EΚ 7 σχετικά µε την αµοιβαία
αναγνώριση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

                                                
1 Οδηγία 92/50/EΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισµό των διαδικασιών

σύναψης δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών (ΕΕ L 209, 24.7.92 σ. 1). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία  2001/78/EΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 285,
29.10.2001, σ. 1).

2 Οδηγία 93/36/EΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισµού των διαδικασιών
για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών (ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 1). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής.

3 Οδηγία 93/37/EΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισµού των διαδικασιών
για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων (ΕΕ L 199, 9.8.1993, σ 54). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε την τελευταία φορά από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής.

4 Οδηγία 93/38/EΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των
τηλεπικοινωνιών (ΕΕ L 199, 9.8.1993, σ. 84). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά
από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής.

5 Οδηγία 89/48/EΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα
αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική
εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ L 19, 24.1.1989, σ. 16). Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
(ΕΕ L 206, 31.7.2001, σ. 1).

6 Οδηγία 92/51/EΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό
σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία
89/48/ΕΟΚ (ΕΕ L 209, 24.7.1992, σ. 25). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

7 Οδηγία 1999/42/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Ιουνίου 1999
για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά µε τις επαγγελµατικές
δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και µεταβατικών µέτρων,
και για τη συµπλήρωση του γενικού συστήµατος αναγνώρισης των διπλωµάτων. (ΕΕ L 201,
31.7.1999, σ. 77).
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(7) Για τις συµβάσεις παροχής λιµενικών υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί µε διαδικασία
πρόσκλησης υποβολής προσφορών βασιζόµενη σε άλλη νοµοθετική πράξη της Κοινότητας
δεν θα πρέπει να απαιτείται διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.

(8) Οι εθνικές νοµοθεσίες και πρακτικές έχουν οδηγήσει σε διαφορές των διαδικασιών που

ακολουθούνται και έχουν δηµιουργήσει ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τα δικαιώµατα των

παρόχων λιµενικών υπηρεσιών και τα καθήκοντα των αρµοδίων αρχών. Ως εκ τούτου, είναι

προς το συµφέρον της Κοινότητας να θεσπισθεί ένα κοινοτικό νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο

να καθορίζει βασικούς κανόνες για την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών, τα

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των παρόντων και των µελλοντικών παρόχων υπηρεσιών και

αυτοεξυπηρετουµένων, τους διαχειριστικούς φορείς των λιµένων καθώς και τις διαδικασίες

έκδοσης αδειών και επιλογής.

(9) Σύµφωνα µε  την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης, ο

στόχος της προτεινόµενης δράσης, δηλαδή η πρόσβαση οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού

προσώπου, εγκατεστηµένου στην Κοινότητα, στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών, θα µπορούσε

να επιτευχθεί καλύτερα µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για όλα τα κράτη µέλη. Σύµφωνα µε

την αρχή της αναλογικότητος του ιδίου άρθρου η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα

απολύτως αναγκαία για το σκοπό αυτό.

(10) Η κοινοτική νοµοθεσία για την πρόσβαση στις λιµενικές υπηρεσίες δεν θα πρέπει να

αποκλείει την εφαρµογή άλλων κοινοτικών κανόνων, όπως οι κανόνες περί ανταγωνισµού,

συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος,

ιδιαίτερα σε καταστάσεις µονοπωλίου.
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(11) Για να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας οδηγίας χωρίς να επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση

στους µικρότερους λιµένες, η οποία θα ήταν δυσανάλογη προς τα αναµενόµενα

αποτελέσµατα, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται στους λιµένες µε συνολικό

ετήσιο όγκο θαλάσσιας κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στους «θαλάσσιους λιµένες διεθνούς

σηµασίας (κατηγορία Α)» όπως ορίζονται στην απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ 1, χωρίς όµως να

θίγεται η ευχέρεια των κρατών µελών να αποφασίζουν να εφαρµόσουν την παρούσα οδηγία

και σε άλλους λιµένες. Κατά τον προσδιορισµό του συνολικού ετήσιου όγκου θαλάσσιας

κυκλοφορίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να µη λαµβάνουν υπόψη

τους την κυκλοφορία σε τµήµατα του λιµένα που δεν είναι ανοικτά στη γενική εµπορική

κυκλοφορία.

(12) Τα κράτη µέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν τους λιµένες κατεξοχήν

εποχικού χαρακτήρα από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εφόσον, έχουν

διαπιστώσει την ύπαρξη επαρκούς επιπέδου πρόσβασης στην αγορά των πράξεων λιµενικών

υπηρεσιών.

(13) ∆εδοµένου ότι ένα σύστηµα λιµένων της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, όπως ορίζεται από ένα

κράτος µέλος, υπόκειται στους ίδιους περιορισµούς µε τον επί µέρους λιµένα, τα κράτη µέλη

θα πρέπει να µπορούν να το αντιµετωπίσουν οµοίως ως επί µέρους λιµένα για τους σκοπούς

της παρούσας οδηγίας.

(14) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν το πρότυπο διαχείρισης δύο ή

περισσοτέρων λιµένων της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, που θα µπορούσαν να περιληφθούν

σε σύστηµα λιµένων.

(15) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ορίζουν µία ή περισσότερες αρχές για την εφαρµογή της

παρούσας οδηγίας. Η αρχή ή οι αρχές αυτές µπορούν να είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές και

µπορούν να είναι αρµόδιες για ένα ή περισσότερα καθήκοντα που καλύπτονται από την

παρούσα οδηγία και για έναν ή περισσότερους λιµένες.

                                                
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, 9.9.1996, σ. 1). Απόφαση όπως τροποποιήθηκε
από την απόφαση αριθ. 1346/2001/ΕΚ. (ΕΕ L 185, 6.7.2001, σ. 1).
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(16) Για λόγους αποδοτικής και ασφαλούς διαχείρισης του λιµένα, τα κράτη µέλη θα πρέπει να

µπορούν να απαιτούν να λαµβάνουν άδεια οι πάροχοι πράξεων λιµενικών υπηρεσιών και οι

αυτοεξυπηρετούµενοι. Τα κριτήρια για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών θα πρέπει να είναι

αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα, σχετικά και αναλογικά, θα πρέπει δε να

δηµοσιοποιούνται.

(17) Τα κράτη µέλη, για να εξασφαλίσουν επαρκή πρόσβαση των υποψήφιων παρόχων υπηρεσιών

στη σχετική εκπαίδευση, όταν στα απαιτούµενα τεχνικά επαγγελµατικά προσόντα

περιλαµβάνεται ειδική γνώση του τόπου ή πείρα των τοπικών συνθηκών, δύνανται να

υποχρεώσουν τους παρόχους υπηρεσιών που διαθέτουν τέτοια γνώση ή πείρα να παρέχουν

την εκπαίδευση αυτή, ενδεχοµένως έναντι πληρωµής.

(18) Οι πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών και οι αυτοεξυπηρετούµενοι πρέπει να έχουν το δικαίωµα

να απασχολούν προσωπικό της επιλογής τους, συµµορφούµενοι µε τους σχετικούς κανόνες

όσον αφορά την απασχόληση, τους όρους εργασίας και άλλα κοινωνικά θέµατα καθώς και

την εκπαίδευση και την επαγγελµατική επάρκεια.

(19) Επειδή οι λιµένες καλύπτουν περιορισµένη γεωγραφική έκταση, ενίοτε η πρόσβαση στην

αγορά δύναται να προσκρούει σε δεσµεύσεις που σχετίζονται µε το χώρο ή τη χωρητικότητα,

µε την ασφάλεια της κυκλοφορίας ή περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις και

για να εξασφαλισθεί η γενική απόδοση των λιµένων, µπορεί να χρειάζεται να περιορισθεί ο

αριθµός εγκεκριµένων παρόχων λιµενικών υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα θα τηρούνται οι

υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας από τον πάροχο υπηρεσιών ή από το διαχειριστικό φορέα

του λιµένα, καθώς και οι περιβαλλοντικοί κανόνες. Τα κριτήρια για τον περιορισµό θα πρέπει

να είναι αντικειµενικά, διαφανή, αµερόληπτα, σχετικά και αναλογικά.
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(20) Στις περιπτώσεις που η αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε τη δηµοσιοποιηµένη πολιτική ανάπτυξης

του λιµένα, καθορίζει το φάσµα των εµπορικών δραστηριοτήτων που πρέπει να εκτελούνται

στο λιµένα ή σε τµήµα του λιµένα, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται ως περιορισµός του

αριθµού των παρόχων υπηρεσιών.

(21) Στην περίπτωση περιορισµού του αριθµού των παρόχων υπηρεσιών, ο αριθµός αυτός θα

πρέπει να είναι ο υψηλότερος κατάλληλος, ανάλογα µε τις περιστάσεις. Οι πάροχοι

υπηρεσιών θα πρέπει να επιλέγονται από την αρµόδια αρχή µε διαφανή, αντικειµενική,

ανοικτή και δίκαιη διαδικασία επιλογής και µε αµερόληπτους κανόνες.

(22) Προκειµένου µια διαδικασία επιλογής να είναι ανοικτή και διαφανής, θα πρέπει αυτή να

δηµοσιοποιείται στους σχετικούς κλάδους και να αποστέλλεται πλήρης τεκµηρίωση στους

ενδιαφεροµένους. Η απόφαση που απορρέει από τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να

δηµοσιοποιείται επίσης.

(23) Έχει σηµασία να εξασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις και τα διαδικαστικά µέτρα, κατά την

παρούσα οδηγία, λαµβάνονται και φαίνεται ότι λαµβάνονται βάσει των αρχών της διαφάνειας

και της αποφυγής των διακρίσεων. Εποµένως, όταν η αρµόδια αρχή που αποφασίζει

περιορισµούς όσον αφορά µία ή περισσότερες λιµενικές υπηρεσίες σε συγκεκριµένο λιµένα

είναι η ίδια πάροχος της ίδιας ή παρεµφερούς υπηρεσίας στο λιµένα αυτό, οποιαδήποτε λήψη

απόφασης σχετικά µε περιορισµούς ή η έγκριση ή επίβλεψη της απόφασης αυτής θα πρέπει

να ανατίθεται σε διαφορετική και ανεξάρτητη αρµόδια αρχή. Όταν η αρµόδια αρχή που

διενεργεί διαδικασία επιλογής σε λιµένα αποτελεί η ίδια πάροχο της ίδιας ή παρεµφερούς

υπηρεσίας στον εν λόγω λιµένα, η διαδικασία ή η έγκριση ή επίβλεψη της διαδικασίας αυτής

θα πρέπει επίσης να ανατίθεται σε διαφορετική και ανεξάρτητη αρµόδια αρχή.
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(24) Ο διαχειριστικός φορέας του λιµένα δεν θα πρέπει να ασκεί διακριτική µεταχείριση µεταξύ

παρόχων υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα επιβεβληµένο να αποφεύγει κάθε διάκριση υπέρ

επιχείρησης ή φορέα στον οποία έχει συµφέροντα.

(25) Στις περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί κατάλληλος πάροχος υπηρεσιών

µέσω της διαδικασίας επιλογής, ο διαχειριστικός φορέας του λιµένα θα πρέπει να δύναται να

παρέχει ο ίδιος τη συγκεκριµένη υπηρεσία για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, εφόσον

πληροί τα κριτήρια που έχουν τεθεί για τη χορήγηση άδειας και τηρεί την αρχή της

διαφάνειας σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

(26) Ο φορέας εκµετάλλευσης τµήµατος λιµένα που δεν είναι ανοικτό στη γενική εµπορική

κυκλοφορία θα πρέπει να µπορεί να λαµβάνει από τα κράτη µέλη την άδεια να παρέχει

τεχνικοναυτιλιακές υπηρεσίες σε σκάφη που εξυπηρετούνται εκεί σύµφωνα µε κανόνες

διαφορετικούς από εκείνους της παρούσας οδηγίας, εφόσον η ασφάλεια των θαλάσσιων

µεταφορών και του λιµένα είναι εγγυηµένη.

(27) Οι άδειες που χορηγούνται µέσω διαδικασίας επιλογής θα πρέπει να έχουν περιορισµένη

χρονική διάρκεια, αλλά ταυτοχρόνως να χορηγούνται για διάστηµα που να επιτρέπει τη

συνήθη απόσβεση και απόδοση των επενδύσεων. Είναι εύλογο να λαµβάνεται υπόψη, για τον

καθορισµό του χρονικού διαστήµατος ισχύος της άδειας, κατά πόσον ο πάροχος χρειάσθηκε

να επενδύσει σε στοιχεία του ενεργητικού ή όχι και, εάν ναι, κατά πόσον αυτά τα στοιχεία

του ενεργητικού είναι κινητά ή ακίνητα.

(28) Οι επενδύσεις σε κινητά περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ακριβά από την αρµόδια

αρχή, όπως είναι οι γερανοί σταθερού πυλώνα πλοίου-ξηράς, οι γερανογέφυρες εκφόρτωσης

και τα ειδικά ρυµουλκά, αντιµετωπίζονται ακριβώς όπως οι επενδύσεις σε ακίνητα

περιουσιακά στοιχεία.
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(29) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν υπάρχουσα άδεια ή/και να

αρχίζουν διαδικασία επιλογής εκ των προτέρων εάν έχουν πραγµατοποιηθεί ή πρόκειται να

πραγµατοποιηθούν σηµαντικές επενδύσεις, προκειµένου να ενθαρρύνουν τις

µακροπρόθεσµες επενδύσεις υπό σταθερές συνθήκες και συνεπώς να συµβάλλουν στην

ανάπτυξη των λιµένων.

(30) Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να επιτρέπεται η αυτοεξυπηρέτηση σύµφωνα µε τους όρους

της παρούσας οδηγίας, και τα τυχόν κριτήρια που καθορίζονται γι� αυτήν θα πρέπει να είναι

τα ίδια µε εκείνα που καθορίζονται για τους παρόχους λιµενικών υπηρεσιών για το ίδιο ή

συγκρίσιµο είδος υπηρεσίας.

(31) Η αυτοεξυπηρέτηση δεν θα πρέπει να παρεµποδίζει τη γενική αποδοτικότητα των λιµενικών

εργασιών ή να µειώνει τις προδιαγραφές υγείας, κοινωνικής πολιτικής, ασφαλείας και

εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε το υφιστάµενο προσωπικό, ιδίως κατά τις µεταβατικές

περιόδους που προβλέπονται για τις υπάρχουσες άδειες, εφόσον απαιτείται.

(32) Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να υπόκειται η αυτοεξυπηρέτηση σε προηγούµενη

άδεια, χορηγούµενη βάσει κριτηρίων που αφορούν, µεταξύ άλλων, την απασχόληση και

κοινωνικά θέµατα.

(33) Θα πρέπει να ισχύουν ειδικοί κανόνες για την υπηρεσία πλοήγησης λόγω των ειδικών

απαιτήσεων εκπαίδευσης και προσόντων που την χαρακτηρίζουν και της ανάγκης διατήρησης

υψηλών προτύπων ασφαλείας.

(34) Εν προκειµένω, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζουν τον υποχρεωτικό

χαρακτήρα της πλοήγησης και άλλων τεχνικοναυτιλιακών υπηρεσιών.

(35) Η ενοικίαση εξοπλισµού δεν συνιστά λιµενική υπηρεσία αλλά θα πρέπει να συµµορφούται

προς τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων.
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(36) Είναι αναγκαίο να επιβληθεί στους διαχειριστικούς φορείς των λιµένων που καλύπτονται από

την παρούσα οδηγία, οι οποίοι επίσης ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών, η υποχρέωση να

τηρούν λογαριασµούς, για δραστηριότητες που αναπτύσσουν ως διαχειριστικοί φορείς,

χωριστά από εκείνους που τηρούν για δραστηριότητες που αναπτύσσουν σε ανταγωνιστική

βάση.

(37) Η απαίτηση να τηρούνται χωριστοί λογαριασµοί για κάθε δραστηριότητα λιµενικών

υπηρεσιών θα πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί για την παροχή

των εν λόγω υπηρεσιών.

(38) Θα πρέπει να προβλέπονται διαδικασίες προσφυγής κατά των αποφάσεων των αρµοδίων

αρχών.

(39) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει κατά κανέναν τρόπο τα δικαιώµατα και τις

υποχρεώσεις των κρατών µελών ή των αρµόδιων αρχών που αυτά ορίζουν, όσον αφορά την

τήρηση του νόµου και της τάξης, την ασφάλεια και την προστασία στους λιµένες, την

προστασία του περιβάλλοντος καθώς και το διεθνές καθεστώς λιµένων, υδάτινων οδών και

θαλάσσιων ζωνών.

(40) Η εφαρµογή της εθνικής κοινωνικής νοµοθεσίας δεν θα πρέπει να θίγεται κατά κανέναν

τρόπο από την παρούσα οδηγία.

(41) Η παρούσα κατάσταση στους κοινοτικούς λιµένες, µε την πληθώρα µεθόδων και περιόδων

ισχύος της άδειας και επιλογής και η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου απαιτούν να καθορισθούν

σαφή µεταβατικά µέτρα. Σε αυτά τα µέτρα θα πρέπει να γίνεται διάκριση µεταξύ λιµένων

όπου ο αριθµός παρόχων υπηρεσιών είναι περιορισµένος και λιµένων όπου δεν είναι. Μετά

τη λήξη της περιόδου ισχύος των µεταβατικών µέτρων όλες οι άδειες θα πρέπει να

χορηγούνται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

(42) Όταν ο αριθµός παρόχων λιµενικών υπηρεσιών δεν είναι περιορισµένος, δεν υπάρχει κανένας

λόγος να αλλάξουν οι υφιστάµενες άδειες.
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(43) Οι υπάρχουσες άδειες και συµβάσεις θα πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως ακριβώς οι νέες

άδειες και συνεπώς να υπάγονται, στην περίπτωση περιορισµών, στις ίδιες µέγιστες διάρκειες

που αρχίζουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

(44) Όταν ο αριθµός παρόχων υπηρεσιών είναι περιορισµένος ή περιορίζεται, η διάρκεια των

υπαρχουσών αδειών θα πρέπει να ευθυγραµµίζεται προς τη διάρκεια που ισχύει για τις νέες

άδειες.

(45) Έχει σηµασία να εξασφαλισθεί ότι η παρούσα οδηγία θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων

λιµένων και λιµενικών εγκαταστάσεων. Οποιαδήποτε σχετική επένδυση από εµπορικό φορέα

σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες περί αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να

θεωρείται ότι ήταν γενικά προσιτή.

(46) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να απαιτεί από ένα κράτος µέλος να αναλάβει οποιαδήποτε

ενέργεια η οποία αποτελεί στέρηση ιδιοκτησίας ή περιορισµό της άσκησης του σχετικού

δικαιώµατος αντίθετη προς τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, παρά µόνον εάν η εν

λόγω στέρηση ή ο περιορισµός αιτιολογείται βάσει των γενικών αυτών αρχών και ένας

εγκεκριµένος ή επιλεγείς πάροχος υπηρεσιών µπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει

αποζηµίωση για τη στέρηση αυτή ή για τον περιορισµό σύµφωνα µε τις εν λόγω γενικές

αρχές.

(47) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρµογή των κανόνων της Συνθήκης·

συγκεκριµένα, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει συµµόρφωση προς τους

κανόνες αυτούς, ασκώντας, εν ανάγκη, όλες τις εξουσίες της εκ του άρθρου 86 της Συνθήκης.

(48) Βάσει των εκθέσεων των κρατών µελών σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η

Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση, συνοδευόµενη, εάν ενδείκνυται, από πρόταση

αναθεώρησής της,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Στόχος

1. Η ελευθερία παροχής λιµενικών υπηρεσιών στους θαλασσίους λιµένες ισχύει έναντι των

παρόχων λιµενικών υπηρεσιών της Κοινότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η ελευθερία παροχής λιµενικών υπηρεσιών µπορεί να υπόκειται σε περιορισµούς του λιµένα

ή του συστήµατος λιµένων για λόγους που ανάγονται στον διαθέσιµο χώρο ή τη χωρητικότητα, την

ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας ή την πολιτική ανάπτυξης του λιµένα σύµφωνα, κατά

περίπτωση, µε τις απαιτήσεις ασφαλείας, περιβαλλοντικής προστασίας και µε τις υποχρεώσεις

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Οµοίως, οι υπηρεσίες οι σχετικές µε τις υδάτινες οδούς πρόσβασης

προς και από το λιµένα ή το σύστηµα λιµένων είναι δυνατόν να υπαχθούν σε ειδικούς περιορισµούς

ασφαλείας.

3. Στους παρόχους λιµενικών υπηρεσιών και τους αυτοεξυπηρετουµένους παρέχεται άνευ

διακρίσεων πρόσβαση στη γενικώς προσιτή λιµενική υποδοµή, στο µέτρο που τους χρειάζεται για

την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις λιµενικές υπηρεσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα, οι

οποίες παρέχονται για χρήστες του λιµένα είτε εντός της λιµενικής ζώνης είτε επί της υδάτινης

οδού πρόσβασης στο λιµένα ή το σύστηµα λιµένων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

2. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τους θαλάσσιους λιµένες ή σύστηµα λιµένων στην επικράτεια

ενός κράτους µέλους που είναι ανοικτοί στη γενική εµπορική θαλάσσια κυκλοφορία εφόσον ο

µέσος ετήσιος όγκος θαλάσσιας κυκλοφορίας του λιµένα κατά τα προηγούµενα 3 έτη ήταν

τουλάχιστον 1,5 εκατοµµ. τόνοι φορτίου ή 200.000 επιβάτες.
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Προς τούτο και κατά περίπτωση, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι δεν λαµβάνεται

υπόψη η κίνηση που πραγµατοποιείται σε µέρη του λιµένα τα οποία δεν είναι ανοικτά στη γενική

εµπορική κίνηση.

3. Αν ο λιµένας φθάσει στο όριο εµπορευµατικής κυκλοφορίας που αναφέρεται στην

παράγραφο 2, χωρίς να φθάσει στο αντίστοιχο όριο διακίνησης επιβατών, η παρούσα οδηγία δεν

εφαρµόζεται για λιµενικές υπηρεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε επιβάτες. Αν η διακίνηση

επιβατών, αλλά όχι η εµπορευµατική κυκλοφορία, φθάσει στο όριο, η παρούσα οδηγία δεν

εφαρµόζεται για λιµενικές υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εµπορεύµατα.

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να εφαρµόσουν την παρούσα οδηγία και σε άλλους λιµένες.

5. Τα κράτη µέλη δύνανται να αποκλείουν τους λιµένες κατεξοχήν εποχιακού χαρακτήρα από το

πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εάν κρίνουν ότι εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο

πρόσβασης στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών.

Ένας κατάλογος των λιµένων αυτών αναθεωρείται τακτικά και για πρώτη φορά εντός της πρώτης

πενταετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, στη συνέχεια δε ανά πενταετία, οι δε

τροποποιήσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή προς ενηµέρωση.

6. Η Επιτροπή δηµοσιεύει προς ενηµέρωση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, µε βάση πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη, κατάλογο των λιµένων και των

συστηµάτων λιµένων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται για πρώτη

φορά εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και εν συνεχεία ετησίως.

7. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν να είναι οι πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών

εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα και τα σκάφη που χρησιµοποιούνται κυρίως για την παροχή

λιµενικών υπηρεσιών να είναι νηολογηµένα σε ένα κράτος µέλος και να φέρουν τη σηµαία του.
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8. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας τις

υπηρεσίες επί των οποίων εφαρµόζεται το άρθρο 296 της Συνθήκης ή οι οποίες έχουν

χαρακτηρισθεί απόρρητες ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά µέτρα

ασφαλείας σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στα

οικεία κράτη µέλη ή όταν αυτό απαιτείται για την προστασία των βασικών συµφερόντων

ασφάλειας του κράτους.

Άρθρο 3

Άλλη νοµοθεσία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των αρµόδιων αρχών,

οι οποίες απορρέουν από τις οδηγίες 92/50/ΕΟΚ, 93/36/ΕΟΚ, 93/37/ΕΟΚ και 93/38/ΕΟΚ.

Οµοίως, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των συµβάσεων δηµόσιας υπηρεσίας

που έχουν συναφθεί βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3577/92.

2. Εάν µια από τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθιστά υποχρεωτική τη

διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών για κάθε σύµβαση παροχής υπηρεσίας, δεν

εφαρµόζονται στη σύναψη της σύµβασης τα άρθρα 9, 16 παράγραφοι 1 και 2, και 17 της παρούσας

οδηγίας. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να περιλάβουν στη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής

προσφορών για τις συµβάσεις αυτές ειδικούς κανόνες όσον αφορά τους λιµένες τους.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη, κατά περίπτωση, των υποχρεώσεων των

αρµόδιων αρχών οι οποίες απορρέουν από τις οδηγίες 89/48/EΟΚ, 92/51/EΟΚ και 1999/42/EΚ

σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση µεταξύ κρατών µελών της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης.
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Άρθρο 4

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

1) «θαλάσσιος λιµένας» ή «λιµένας», χερσαία και θαλάσσια περιοχή, η οποία διαθέτει έργα και

εξοπλισµό που επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την

αποθήκευση εµπορευµάτων, την παραλαβή και παράδοση των εµπορευµάτων αυτών και την

επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών,

2) «υδατίνη οδός πρόσβασης λιµένα», η πρόσβαση στο λιµένα από την ανοικτή θάλασσα µέσω,

λ.χ. διαύλων ναυσιπλοΐας, ποταµών, διωρύγων και fjords.

3) «σύστηµα λιµένων», δύο ή περισσότεροι λιµένες στην ίδια γεωγραφική ζώνη υπό τη διοίκηση

ενιαίου διαχειριστικού φορέα,

4) «λιµένας κατεξοχήν εποχικού χαρακτήρα», λιµένας που φτάνει το 50% του µέσου ετήσιου

όγκου θαλάσσιας κυκλοφορίας κατά την προηγούµενη τριετία εντός τριών συνεχών µηνών,

5) «διαχειριστικός φορέας του λιµένα» ή «λιµενική αρχή» (εφεξής «διαχειριστικός φορέας του

λιµένα»), φορέας ο οποίος, σε συνδυασµό ή µη µε άλλες δραστηριότητες, έχει ως αποστολή,

σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές ή κανονιστικές ρυθµίσεις, τη διοίκηση και τη διαχείριση

των λιµενικών υποδοµών καθώς και το συντονισµό και, ανάλογα µε την περίπτωση, τον

έλεγχο των δραστηριοτήτων των παρόχων υπηρεσιών στο συγκεκριµένο λιµένα ή σύστηµα

λιµένων. Ενδέχεται να συνίσταται σε διαφορετικούς χωριστούς φορείς ή να είναι υπεύθυνος

για πλείονες λιµένες,
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6) «λιµενική υπηρεσία», οποιαδήποτε υπηρεσία που παρέχεται σε λιµένα και περιλαµβάνεται

στο παράρτηµα,

7) «πάροχος λιµενικών υπηρεσιών ή πάροχος υπηρεσιών», κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το

οποίο παρέχει ή επιθυµεί να παράσχει, έναντι αµοιβής, µία ή περισσότερες κατηγορίες

λιµενικών υπηρεσιών,

8) «υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας», υποχρέωση που έχει θεσπισθεί από αρµόδια

αρχή, για να εξασφαλίζεται επαρκής παροχή ορισµένων κατηγοριών λιµενικών υπηρεσιών,

9) «αυτοεξυπηρέτηση», η περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση, η οποία κανονικά θα

µπορούσε να αγοράζει λιµενικές υπηρεσίες, παρέχει για ίδιο λογαριασµό, χρησιµοποιώντας

το δικό της τακτικό χερσαίο προσωπικό ή/και πλήρωµα και το δικό της εξοπλισµό, µία ή

περισσότερες κατηγορίες λιµενικών υπηρεσιών,

10) «πιστοποιητικό εξαίρεσης πλοηγού», έγγραφο το οποίο εκδίδει η αρµόδια αρχή και µε το

οποίο παρέχεται εξαίρεση ή τροποποίηση της υποχρεωτικής πλοήγησης,

11) «άδεια», οποιαδήποτε άδεια, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων, η οποία επιτρέπει σε

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να παρέχει µία ή περισσότερες κατηγορίες λιµενικών υπηρεσιών ή

να αυτοεξυπηρετείται,

12) «περιορισµός του αριθµού των παρόχων», η κατάσταση στην οποία ο διαχειριστικός φορέας

του λιµένα δεν επιτρέπει σε πάροχο, ο οποίος πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σύµφωνα

µε το άρθρο 6 για τη χορήγηση άδειας, να παρέχει µία ή περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών.
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Άρθρο 5

Αρµόδιες αρχές

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υπάρχουν αρµόδια αρχή ή αρχές υπεύθυνες για την εφαρµογή

των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16 και 25.

Άρθρο 6

Άδεια

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια αρχή να µπορεί να απαιτεί από τον πάροχο

λιµενικών υπηρεσιών να λαµβάνει προηγουµένως άδεια, ενδεχοµένως για περιορισµένη περίοδο,

σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου. Η άδεια λογίζεται ως

χορηγηθείσα στους παρόχους υπηρεσιών που επιλέγονται σύµφωνα µε το άρθρο 9.

2. Τα κριτήρια για την χορήγηση αδειών από την αρµόδια αρχή πρέπει να είναι διαφανή,

αµερόληπτα, αντικειµενικά, σχετικά και αναλογικά. Τα κριτήρια µπορούν να αφορούν, ανάλογα µε

την περίπτωση, µόνον :

(α) τα επαγγελµατικά προσόντα του παρόχου και του προσωπικού που απασχολεί, την υγιή

χρηµατοοικονοµική του κατάσταση και την επαρκή ασφαλιστική του κάλυψη,

(β) την ασφάλεια της ναυτιλίας ή την ασφάλεια του λιµένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των

εγκαταστάσεών του, του εξοπλισµού και των ατόµων,

(γ) θέµατα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής,



11146/1/02 REV 1 GA/dch,ak 18
DG C IV    EL

(δ) περιβαλλοντικές απαιτήσεις,

(ε) την πολιτική ανάπτυξης του λιµένα.

Η άδεια µπορεί να περιλαµβάνει υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που να αφορούν την

ασφάλεια, την κανονικότητα, τη συνέχεια, την ποιότητα και την τιµή καθώς και τους όρους υπό

τους οποίους µπορεί να παρέχεται η υπηρεσία.

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν κανόνες για την πρόσβαση στο επάγγελµα καθώς και

για τα πιστοποιητικά επάρκειας που πρέπει να αποκτώνται µε εξετάσεις.

Επιπλέον, όταν στα απαιτούµενα τεχνικά επαγγελµατικά προσόντα περιλαµβάνεται ειδική γνώση

του τόπου ή πείρα των τοπικών συνθηκών, τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υπάρχει

επαρκής πρόσβαση των υποψήφιων παρόχων υπηρεσιών στη σχετική εκπαίδευση υπό διαφανείς

και αµερόληπτους όρους,  ενδεχοµένως έναντι πληρωµής.

4. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δηµοσιοποιούνται, οι δε πάροχοι λιµενικών

υπηρεσιών ενηµερώνονται εκ των προτέρων σχετικά µε τη διαδικασία απόκτησης άδειας. Η

παρούσα απαίτηση ισχύει οµοίως όταν µια άδεια συνδέει την παροχή υπηρεσίας µε µια επένδυση

σε ακίνητα.

5. Ο πάροχος λιµενικών υπηρεσιών ο οποίος εκτελεί την υπηρεσία που καλύπτεται από την

άδεια µπορεί να απασχολεί προσωπικό της επιλογής του, εφόσον αυτό πληροί τα κριτήρια που

καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους

όπου παρέχει τις υπηρεσίες, εφόσον η νοµοθεσία αυτή δεν αντιβαίνει προς την κοινοτική

νοµοθεσία.
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6. Η αρµόδια αρχή µπορεί να τροποποιεί ή να ανακαλεί µια άδεια εάν δεν πληρούνται τα

κριτήρια της παραγράφου 2.

Άρθρο 7

Πολιτική αναπτύξεως λιµένος

Η αρµόδια αρχή µπορεί να καθορίζει, κατά περίπτωση, το φάσµα των εµπορικών δραστηριοτήτων

που πρέπει να εκτελούνται στον λιµένα ή σε τµήµα του λιµένα και ιδίως τις κατηγορίες φορτίων

που πρέπει να διακινούνται και το λιµενικό χώρο ή χωρητικότητα που παραχωρείται για τις

δραστηριότητες αυτές, σύµφωνα µε τη δηµοσιοποιηµένη πολιτική ανάπτυξης του λιµένα, χωρίς

αυτό να συνιστά περιορισµό του αριθµού των παρόχων.

Άρθρο 8

Περιορισµοί

1. Το παρόν άρθρο καθώς και τα άρθρα 9 και 12 ισχύουν µόνον για µία ή περισσότερες

λιµενικές υπηρεσίες όταν υπάρχει περιορισµός του αριθµού παρόχων για αυτήν ή αυτές τις

υπηρεσίες στο λιµένα ή το σύστηµα λιµένων.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η αρµόδια αρχή περιορίζει τον αριθµό παρόχων λιµενικών

υπηρεσιών µόνον για λόγους δεσµεύσεων που οφείλονται στο διαθέσιµο χώρο ή τη διαθέσιµη

χωρητικότητα, για λόγους ασφάλειας ή λόγω απαιτήσεων βάσει των περιβαλλοντικών ρυθµίσεων.

Σε περίπτωση περιορισµού του αριθµού των παρόχων, η αρµόδια αρχή πρέπει :

(α) να ενηµερώνει τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε την κατηγορία ή τις κατηγορίες λιµενικών

υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, το συγκεκριµένο τµήµα του λιµένα όπου ισχύουν οι

περιορισµοί καθώς και σχετικά µε τους λόγους των περιορισµών αυτών,
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β) να επιτρέπουν το µέγιστο δυνατό αριθµό παρόχων υπηρεσιών που είναι κατάλληλος υπό τις

δεδοµένες συνθήκες.

Άρθρο 9

∆ιαδικασία επιλογής

1. Εάν ο αριθµός παρόχων λιµενικών υπηρεσιών έχει περιορισθεί από την αρµόδια αρχή βάσει

του άρθρου 8, αυτή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσει διαφανή και αντικειµενική

διαδικασία επιλογής, µε χρήση αναλογικών, αµερόληπτων και σχετικών κριτηρίων.

2. Η αρµόδια αρχή δηµοσιοποιεί, προς γενική ενηµέρωση στους σχετικούς κλάδους στην

Κοινότητα, πρόσκληση προς τους ενδιαφεροµένους να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Η δηµοσίευση αυτή πραγµατοποιείται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για

τις άδειες που αφορούν το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β), για όλες δε τις λοιπές άδειες µε

οποιονδήποτε ενδεδειγµένο τρόπο δια του οποίου οι αναγκαίες πληροφορίες µπορούν να τεθούν

εγκαίρως στη διάθεση παντός ενδιαφεροµένου.

3. Η αρµόδια αρχή µεριµνά ώστε ο πλήρης φάκελος να διατίθεται στους ενδιαφεροµένους που

τον ζητούν. Ο φάκελος που διατίθεται στους υποψηφίους παρόχους περιλαµβάνει τουλάχιστον τα

ακόλουθα στοιχεία :

(α) κριτήρια χορήγησης άδειας θεσπισθέντα σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 καθώς και

κριτήρια επιλογής, τα οποία καθορίζουν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις της αρχής,

(β) κριτήρια ανάθεσης, βάσει των οποίων η αρχή θα επιλέξει µεταξύ των προτάσεων που

πληρούν τα κριτήρια επιλογής,
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(γ) ρυθµιστικούς και οργανωτικούς όρους για την παροχή της υπηρεσίας, στους οποίους

συµπεριλαµβάνονται οι απαιτήσεις που θα καλύπτονται από την άδεια και επισηµαίνονται

τυχόν υλικά και άυλα στοιχεία του ενεργητικού που πρόκειται να τεθούν στη διάθεση του

επιλεγόµενου παρόχου υπηρεσίας, µαζί µε τους σχετικούς όρους και εφαρµοστέους κανόνες,

(δ) ποινές και όρους που διέπουν την ακύρωση σε περίπτωση µη συµµόρφωσης και

(ε) το χρονικό διάστηµα ισχύος της αδείας.

4. Η διαδικασία πρέπει να προβλέπει ότι µεταξύ της αποστολής της πρόσκλησης υποβολής

προσφορών και της τελικής προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών µεσολαβεί χρονικό

διάστηµα τουλάχιστον 52 ηµερών.

5. Για κάθε διαδικασία, η αρµόδια αρχή δηµοσιοποιεί την απόφαση στην οποία καταλήγει η

διαδικασία επιλογής.

Άρθρο 10

Ουδετερότητα διαδικασίας επιλογής

Αν η αρµόδια αρχή η οποία αποφασίζει για περιορισµούς σε σχέση µε µία ή περισσότερες

υπηρεσίες σε συγκεκριµένο λιµένα ή διενεργεί τη διαδικασία επιλογής για την υπηρεσία αυτήν

στον εν λόγω λιµένα είναι η ίδια πάροχος της ίδιας ή παρεµφερούς υπηρεσίας ή υπηρεσιών ή ασκεί

άµεσο ή έµµεσο έλεγχο επί παρόχου της ίδιας ή παρεµφερούς υπηρεσίας ή υπηρεσιών στον εν λόγω

λιµένα, τα κράτη µέλη ορίζουν διαφορετική και ανεξάρτητη αρµόδια αρχή και της αναθέτουν την

λήψη απόφασης για περιορισµούς ή την έγκριση ή επίβλεψη της εκτέλεσης της απόφασης αυτής ή

τη διαδικασία επιλογής ή την έγκριση ή επίβλεψη της διαδικασίας αυτής.
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Άρθρο 11

Ειδικές καταστάσεις

1. Εάν, κατόπιν διαδικασίας επιλογής δυνάµει του άρθρου 9, δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί

κατάλληλος πάροχος υπηρεσιών για µια συγκεκριµένη λιµενική υπηρεσία, ο διαχειριστικός φορέας

του λιµένα µπορεί, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 1, να αναλάβει ο ίδιος την παροχή της εν

λόγω υπηρεσίας για χρονικό διάστηµα το οποίο είναι οπωσδήποτε µικρότερο των 5 ετών.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στο φορέα εκµετάλλευσης ενός τµήµατος λιµένα, το

οποίο δεν είναι ανοικτό στη γενική εµπορική κυκλοφορία, να εξασφαλίζει την παροχή

τεχνικοναυτιλιακών υπηρεσιών σε σκάφη που εξυπηρετούνται εκεί σύµφωνα µε κανόνες

διαφορετικούς των άρθρων 8 και 9 εφόσον είναι εγγυηµένη η ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών

και του λιµένα.

Άρθρο 12

∆ιάρκεια

Οι πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών επιλέγονται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που καθορίζεται

σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια :

1) Όταν δεν πραγµατοποιούνται επενδύσεις θεωρούµενες σηµαντικές από την αρµόδια αρχή

προκειµένου να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, η µέγιστη διάρκεια ισχύος της άδειας είναι

10 έτη.
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2) Όταν πραγµατοποιούνται επενδύσεις θεωρούµενες σηµαντικές από την αρµόδια αρχή σε

(α) κινητά περιουσιακά στοιχεία, το µέγιστο χρονικό διάστηµα είναι 15 έτη,

(β) ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται ακριβά από την αρµόδια

αρχή, το µέγιστο χρονικό διάστηµα είναι 36 έτη, ανεξαρτήτως του κατά πόσον η

κυριότητά τους θα περιέλθει στο διαχειριστικό φορέα του λιµένα.

Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν ενδεχόµενη παράταση της ισχύος υφιστάµενης

άδειας, για χρονικό διάστηµα δέκα ετών, µία φορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών

ισχύος της άδειας, εφόσον έχουν γίνει ή έχουν συναφθεί αµετακλήτως σηµαντικές επενδύσεις

σε ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τα οποία θεωρούνται ακριβά από την αρµόδια

αρχή.

Όταν οι επενδύσεις του παρόχου υπηρεσίας περιλαµβάνουν τόσο κινητά όσο και ακίνητα

περιουσιακά στοιχεία, το µέγιστο χρονικό διάστηµα είναι το µεγαλύτερο εκ των

προβλεποµένων.

3) Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίσουν διαδικασία σύµφωνα µε τη οποία, όταν ο πάροχος

υπηρεσίας σκοπεύει να πραγµατοποιήσει ή να συνάψει αµετακλήτως σηµαντικές επενδύσεις

πριν από την λήξη ισχύος της υφιστάµενης άδειας και όταν είναι δυνατόν να αποδειχθεί ότι οι

επενδύσεις αυτές συνεπάγονται βελτίωση της γενικής αποδοτικότητας της υπηρεσίας, µπορεί

να ζητήσει από την αρµόδια αρχή να κινήσει διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 9 για

νέα άδεια πριν από τη λήξη ισχύος της εν λόγω άδειας.
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Άρθρο 13

Αυτοεξυπηρέτηση

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να επιτρέπουν, στο µέτρο του δυνατού,

να παρέχεται αυτοεξυπηρέτηση σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια αρχή να περιορίζει την αυτοεξυπηρέτηση µόνον εφόσον

συντρέχουν αντικειµενικοί λόγοι που είναι σύµφωνοι και σχετικοί µε τους λόγους περιορισµού

κατά το άρθρο 8.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή των εθνικών κανόνων περί απασχόλησης και

κοινωνικών θεµάτων, εφόσον οι κανόνες αυτοί είναι σύµφωνοι µε το κοινοτικό δίκαιο και τις

διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας και του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.

3. Όταν η αυτοεξυπηρέτηση υπόκειται σε άδεια, τα κριτήρια χορήγησής της πρέπει να είναι τα

ίδια µε εκείνα που ισχύουν για παρόχους της ίδιας ή παρεµφερούς λιµενικής υπηρεσίας, εφόσον

είναι σχετικά.

4. Όταν για την αυτοεξυπηρέτηση πρέπει να καταβάλλεται τέλος ως συµβολή στις υποχρεώσεις

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας για τεχνικοναυτιλιακές υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να

εκτελεσθούν από τους αυτοεξυπηρετουµένους, το τέλος καθορίζεται βάσει αντικειµενικών,

διαφανών και αµερόληπτων κριτηρίων.
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Άρθρο 14

Πλοήγηση

1. Όσον αφορά συγκεκριµένα την υπηρεσία της πλοήγησης, τα κράτη µέλη µπορούν να

εξαρτούν την χορήγηση άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 6 από ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια σχετικά µε

την ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών και τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν επίσης να αναγνωρίσουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της πλοήγησης

και να θεσπίσουν για την υπηρεσία αυτή τους οργανωτικούς κανόνες που κρίνουν κατάλληλους για

λόγους ασφάλειας και υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, διαθέτοντας ιδίως τη δυνατότητα, όταν

το απαιτούν οι συνθήκες σε ένα λιµένα ή οµάδα λιµένων ή/και οι συνθήκες πρόσβασης, να

παρέχουν αποκλειστικά οι ίδιες τη συγκεκριµένη υπηρεσία ή να την αναθέτουν, ενδεχοµένως

απ� ευθείας, σε ένα µόνο πάροχο. Μπορούν ιδίως να απαιτούν την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας

από ειδικευµένα άτοµα τα οποία πληρούν δίκαιους και αµερόληπτους όρους σύµφωνα µε την

εθνική νοµοθεσία.

2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να περιορίζει την αυτοεξυπηρέτηση στη χορήγηση πιστοποιητικών

εξαίρεσης πλοηγού ή στην απαλλαγή ορισµένων κατηγοριών πλοίων από την υποχρεωτική

πλοήγηση. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι για τη χορήγηση πιστοποιητικού εξαίρεσης πλοηγού ή για

την απαλλαγή από την υποχρεωτική πλοήγηση είναι σχετικοί, αντικειµενικοί, διαφανείς και

αµερόληπτοι.

3. Όσον αφορά την πλοήγηση, η µέγιστη διάρκεια ισχύος της άδειας κατά το άρθρο 12

παράγραφος 1 είναι 10 έτη.
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Άρθρο 15

Λογιστικές διατάξεις

Οι επιλεγόµενοι πάροχοι υπηρεσιών τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για κάθε σχετική λιµενική

υπηρεσία. Η τήρηση των λογαριασµών ακολουθεί την τρέχουσα εµπορική πρακτική και τις γενικώς

αποδεκτές λογιστικές αρχές.

Άρθρο 16

∆ιαφάνεια

1. Όταν ο διαχειριστικός φορέας του λιµένα παρέχει λιµενικές υπηρεσίες, πρέπει να πληροί τα

κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 και να διαχωρίζει από τους λογαριασµούς των λοιπών

δραστηριοτήτων του τους λογαριασµούς για κάθε µία από τις δραστηριότητες λιµενικών

υπηρεσιών που παρέχει. Η τήρηση των λογαριασµών πρέπει να είναι σύµφωνη µε την τρέχουσα

εµπορική πρακτική και τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι :

(α) οι εσωτερικοί λογαριασµοί που αντιστοιχούν στις διάφορες δραστηριότητες είναι χωριστοί,

(β) όλες οι δαπάνες και τα έσοδα καταλογίζονται ή κατανέµονται ορθώς, µε βάση αρχές

αναλυτικής λογιστικής που εφαρµόζονται συνεπώς και δικαιολογούνται αντικειµενικώς,

(γ) έχουν ορισθεί σαφώς οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής, µε βάση τις οποίες τηρούνται οι

χωριστοί λογαριασµοί.
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2. Η έκθεση του ελεγκτή για τους ετήσιους λογαριασµούς πρέπει να αναφέρει την ύπαρξη τυχόν

χρηµατοοικονοµικών ροών µεταξύ της δραστηριότητας λιµενικών υπηρεσιών του διαχειριστικού

φορέα του λιµένα και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η έκθεση του ελεγκτή φυλάσσεται από τα

κράτη µέλη και διατίθεται στην Επιτροπή, εάν ζητηθεί.

Μια χωριστή έκθεση λογιστικού ελέγχου µπορεί να θεωρηθεί επαρκής εφόσον περιέχει τα ίδια

στοιχεία.

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών εκ της

οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1980, περί της διαφάνειας των οικονοµικών

σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των δηµόσιων επιχειρήσεων1.

Άρθρο 17

Προσφυγές

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε πας έχων έννοµο συµφέρον να έχει το δικαίωµα προσφυγής

κατά των αποφάσεων ή συγκεκριµένων µέτρων που λαµβάνονται, σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία, από τις αρµόδιες αρχές ή τον διαχειριστικό φορέα του λιµένα.

2. Αν απορριφθεί αίτηση για πρόσβαση στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών, δυνάµει της

παρούσας οδηγίας, ο ή οι υποψήφιοι ενηµερώνονται σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους δεν

τους χορηγήθηκε άδεια ή δεν επελέγησαν. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να είναι αντικειµενικοί,

αµερόληπτοι, βάσιµοι και δεόντως τεκµηριωµένοι. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει στη διάθεσή του

διαδικασίες προσφυγής. Πρέπει να χωρεί προσφυγή ενώπιον εθνικού δικαστηρίου ή δηµόσιας

αρχής ανεξαρτήτων, όσον αφορά την οργάνωση, τη χρηµατοδότηση, τη νοµική δοµή και τη λήψη

αποφάσεων, από την αρµόδια αρχή ή το διαχειριστικό φορέα του συγκεκριµένου λιµένα και από

οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών.

                                                
1 ΕΕ L 195, 29.7.1980, σ. 35. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193, 29.7.2000, σ. 75).
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3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις που

λαµβάνονται από τα όργανα προσφυγής υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

Άρθρο 18

Ασφάλεια, προστασία και περιβαλλοντική προστασία

Η παρούσα οδηγία ουδόλως θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών ή των

αρµόδιων αρχών που έχουν ορισθεί από αυτά, όσον αφορά την τήρηση του νόµου και της τάξης,

την ασφάλεια και την προστασία στους λιµένες καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 19

Κοινωνική προστασία

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή της κοινωνικής νοµοθεσίας των κρατών µελών,

περιλαµβανοµένων των διατάξεων για την απασχόληση προσωπικού από πάροχο υπηρεσίας ο

οποίος λαµβάνει άδεια κατόπιν διαδικασίας επιλογής. Τα κοινωνικά πρότυπα δεν πρέπει να είναι

χαµηλότερα από εκείνα που ορίζει η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία.

Άρθρο 20

∆ιεθνές καθεστώς

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά το

διεθνές καθεστώς λιµένων, υδατίνων οδών και θαλασσίων ζωνών.
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Άρθρο 21

Μεταβατικά µέτρα

1. Το παρόν άρθρο ισχύει για κάθε άδεια υφισταµένη κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος

της παρούσας οδηγίας.

2. Εάν ο αριθµός παρόχων λιµενικών υπηρεσιών σε ένα λιµένα δεν περιορίζεται σύµφωνα µε το

άρθρο 8, οι υφιστάµενες άδειες δύνανται να παραµείνουν σε ισχύ αµετάβλητες, έως ότου ο αριθµός

τους γίνει περιορισµένος.

3. Εάν ο αριθµός παρόχων λιµενικών υπηρεσιών σε ένα λιµένα είναι περιορισµένος, οι

υπάρχουσες άδειες µπορούν να εξακολουθήσουν ισχύουσες αµετάβλητες έως τη λήξη τους, χωρίς

όµως να υπερβούν τις διάρκειες που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 14 παράγραφος 3,

υπολογιζόµενες από την ηµεροµηνία ενσωµάτωσης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Εάν ο αριθµός παρόχων λιµενικών υπηρεσιών σε ένα λιµένα περιορισθεί µετά την έναρξη ισχύος

της οδηγίας, οι υπάρχουσες άδειες µπορούν να εξακολουθήσουν ισχύουσες αµετάβλητες έως τη

λήξη τους, χωρίς όµως να υπερβούν τις διάρκειες που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 14

παράγραφος 3, υπολογιζόµενες από την ηµεροµηνία εµφάνισης του εν λόγω περιορισµού.

Όταν η άδεια προκύπτει από την κυριότητα ενός λιµένα, η µέγιστη διάρκεια είναι 36 έτη.

4. Mετά την εκπνοή των µεταβατικών περιόδων, όλες οι άδειες πρέπει να είναι σύµφωνες προς

την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 22

Νέος λιµένας ή νέο τµήµα λιµένα

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι χορηγούνται άδειες χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις

σε επενδυτή ή επενδυτές οι οποίοι χρηµατοδότησαν και κατασκεύασαν από κοινού νέο λιµένα ή

νέο τµήµα λιµένα, περιλαµβανοµένης της βασικής υποδοµής, και οι οποίοι επιθυµούν να παρέχουν

λιµενικές υπηρεσίες, εφόσον η επενδυτική ευκαιρία ήταν γενικώς προσιτή.

2. Όταν η απόφαση σχετικά µε την κατασκευή νέου λιµένα ή νέου τµήµατος λιµένα εξαρτάται

από την παράλληλη απόφαση µελλοντικού παρόχου υπηρεσιών να συνάψει αµετακλήτως

σηµαντικές επενδύσεις στον εν λόγω νέο λιµένα ή το νέο τµήµα λιµένα, τα κράτη µέλη µπορούν να

προβλέπουν ότι στο συγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών χορηγούνται άδειες χωρίς περαιτέρω

απαιτήσεις· στην περίπτωση περιορισµού του αριθµού των µελλοντικών παρόχων υπηρεσιών, τα

κράτη µέλη εφαρµόζουν ανοικτή, αµερόληπτη και διαφανή διαδικασία.

3. Οι άδειες των παραγράφων 1 και 2 χορηγούνται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα,

σύµφωνα µε το άρθρο 12, είτε για µέγιστο χρονικό διάστηµα 40 ετών.

Άρθρο 23

Αποζηµίωση

Οι εγκεκριµένοι πάροχοι υπηρεσιών είναι δυνατόν να κληθούν να πληρώσουν αποζηµίωση

σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες σε προηγούµενους παρόχους υπηρεσιών ή σε οποιοδήποτε

άλλο ενδιαφερόµενο.
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Άρθρο 24

Ενηµερωτική έκθεση και αναθεώρηση

Τα κράτη µέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας το αργότερο.........*.

Με βάση τις εκθέσεις των κρατών µελών, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση της εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας από τα κράτη µέλη, συνοδευόµενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση

αναθεώρησής της.

Άρθρο 25

Εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο..........**. Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραποµπή

στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή

τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

____________________
* 5 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 26

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 27

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Bρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ

1. Τεχνικοναυτιλιακές υπηρεσίες

(α) Πλοήγηση, εντός των ορίων του άρθρου 14,

(β) Ρυµούλκηση,

(γ) Ελλιµενισµός.

2. Εργασίες διακίνησης φορτίου, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η φορτοεκφόρτωση, η

στοιβασία, η µεταφόρτωση και οι λοιπές µεταφορές εντός του τερµατικού σταθµού.

3. Επιβατικές υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένης της επιβίβασης και της αποβίβασης).

=====================
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της ΣΕΚ), το Συµβούλιο κατέληξε,

στις 17 Ιουνίου 2002, σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε το σχέδιο οδηγίας για την πρόσβαση

στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών1. Έπειτα από νοµική και γλωσσική επεξεργασία, το

Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του στις 5 Νοεµβρίου 2002.

Λαµβάνοντας τη θέση αυτή, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τη γνώµη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωσή του στις 14 Νοεµβρίου 20012, καθώς επίσης και τις

γνώµες της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής3 και της Επιτροπής των Περιφερειών4.

Ο κυριότερος στόχος της πρότασης είναι η θέσπιση κοινού νοµικού πλαισίου για την
εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών υπό διαφανείς και ίσους
όρους σε λιµένες των κρατών µελών µε γενική εµπορική κυκλοφορία, µε σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας και τη µείωση του κόστους των υπηρεσιών αυτών και, συνεπώς, την
ενθάρρυνση της ναυτιλίας και των συνδυασµένων µεταφορών. Σκοπός της πρότασης είναι η
εξισορρόπηση της εφαρµογής των γενικών αρχών της Συνθήκης µε την πολυσύνθετη
πραγµατικότητα που επικρατεί στον λιµενικό τοµέα, επιτρέποντας τον περιορισµό του
αριθµού των παρόχων λιµενικών υπηρεσιών λαµβανοµένων υπόψη των ειδικών
χαρακτηριστικών κάθε λιµένα, καθώς και η θέσπιση των κανόνων που θα εγγυώνται ότι οι
διαδικασίες επιλογής των παρόχων είναι σαφείς και διαφανείς.

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

∆υνάµει του άρθρου 49 παράγραφος 1 της Συνθήκης, το Συµβούλιο υποστηρίζει τον στόχο

της καθιέρωσης συστηµατικών κανόνων για την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στην

αγορά λιµενικών υπηρεσιών υπό διαφανείς και ίσους όρους. Ωστόσο, θεωρεί παράλληλα

σηµαντικό να ληφθεί υπόψη η πολυπλοκότητα και η ποικιλοµορφία του λιµενικού τοµέα.

Κατά κανόνα, θα πρέπει να υπερισχύσει η ελευθερία στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών και

να αρθούν οι περιορισµοί που παρεµποδίζουν την πρόσβαση σε αυτήν την αγορά. Κατά τη

γνώµη του Συµβουλίου, καµία συγκεκριµένη υπηρεσία δεν θα πρέπει να αποκλείεται από το

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

                                                
1 Η Επιτροπή υπέβαλε την τροποποιηµένη πρότασή της στις 19 Φεβρουαρίου 2002

(ΕΕ C 181E, 30.07.02, σ. 160).
2 ΕΕ C 140, 13.06.2002, σ. 166.
3 ΕΕ C 48, 21.02.2002, σ. 122.
4 ΕΕ C 19, 22.01.2002, σ. 3.
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Ωστόσο, ένα κοινό νοµοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι επίσης συµβατό µε τις διάφορες

καταστάσεις που επικρατούν στους λιµένες της Κοινότητας, όσον αφορά, µεταξύ άλλων, τη

θέση τους, το µέγεθός τους και τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιων υπηρεσιών.

Οµοίως, είναι σηµαντικό κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών να

µην θέτει σε κίνδυνο τη ναυτική ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε να

υποβαθµίζει τα κοινωνικά πρότυπα και τις συνθήκες απασχόλησης.

Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών µπορεί να υπόκειται σε

περιορισµούς όσον αφορά τη χωρητικότητα ενός λιµένα ή τον διαθέσιµο χώρο του, την

ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας και τις απαιτήσεις ασφαλείας, περιβαλλοντικής

προστασίας και/ή τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις όπου

ισχύουν τέτοιοι περιορισµοί, οι πάροχοι λιµενικών υπηρεσιών θα πρέπει να επιλέγονται µε

διαφανή και αµερόληπτη διαδικασία.

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι η εφαρµογή κοινών κανόνων που να διέπουν την ελευθερία

παροχής λιµενικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι αναλογική και να επιβάλλει υπερβολικά

διοικητικά βάρη στον τοµέα αυτόν. Κατά συνέπεια συµφωνεί ότι η υποχρεωτική εφαρµογή

της οδηγίας θα πρέπει να περιοριστεί σε λιµένες ενός σχετικού µεγέθους, ενώ παράλληλα να

επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν την οδηγία και σε άλλους λιµένες.

Προκειµένου να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και µε σκοπό τη συνέπεια

της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα των µεταφορών, το πεδίο εφαρµογής έχει καθοριστεί

µε αναφορά στους λιµένες που έχουν υπαχθεί στην κατηγορία «θαλάσσιοι λιµένες διεθνούς

σηµασίας (κατηγορία Α)» στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τα διευρωπαϊκά

δίκτυα. Καθίσταται επίσης σαφές ότι δεν θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η κυκλοφορία σε

τµήµατα ενός λιµένα που δεν είναι ανοικτά στη γενική εµπορική κυκλοφορία. Ωστόσο, τα

κράτη µέλη είναι ελεύθερα να εφαρµόζουν την οδηγία και σε λιµένες άλλης κατηγορίας.

Τέλος, προκειµένου να µην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη σε µερικούς λιµένες, παρέχεται

στα κράτη µέλη η δυνατότητα να αποκλείουν λιµένες µε σηµαντική εποχική κυκλοφορία από

το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.
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Σύµφωνα µε τον γενικό στόχο της οδηγίας, το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη ότι θα

πρέπει να επιτρέπεται η αυτοεξυπηρέτηση, οποτεδήποτε είναι δυνατό, σύµφωνα µε τους

ίδιους όρους όπως και για τις λιµενικές υπηρεσίες εν γένει και ότι δεν θα πρέπει αυτή να

υπόκειται σε άλλους περιορισµούς από εκείνους που ισχύουν για τις ίδιες ή συγκρίσιµες

λιµενικές υπηρεσίες. Ωστόσο, όπως υπογραµµίζεται στην κοινή θέση, η αυτοεξυπηρέτηση

δεν θα πρέπει να παρεµποδίζει τη γενική αποδοτικότητα των λιµενικών εργασιών ή να

συνεπάγεται χαµηλότερα επαγγελµατικά και κοινωνικά πρότυπα και χαµηλότερα πρότυπα

υγιεινής.

Το Συµβούλιο θεωρεί σηµαντικό να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να υπάγουν τη χορήγηση

άδειας για την παροχή λιµενικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοεξυπηρέτησης,

σε ορισµένα κριτήρια όσον αφορά τα επαγγελµατικά προσόντα και την οικονοµική

κατάσταση του παρόχου υπηρεσιών, τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, περί ασφαλείας και

περί απασχόλησης εκτιµήσεις καθώς και τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.

Οµοίως, τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να ρυθµίζουν την πρόσβαση στο επάγγελµα,

π.χ. µε πιστοποιητικά που πρέπει να αποκτώνται µε εξετάσεις. Εν προκειµένω, θα πρέπει να

σηµειωθεί ότι η κοινή θέση επιτρέπει στα κράτη µέλη να θεσπίζουν ιδιαιτέρως αυστηρά

κριτήρια όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης.

Σχετικά µε την απασχόληση, τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία, στην

κοινή θέση του Συµβουλίου υπογραµµίζεται ότι η ελευθερία παροχής λιµενικών υπηρεσιών

δεν πρέπει µε κανένα τρόπο να επηρεάζει την εφαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας ή να

συνεπάγεται χαµηλότερα κοινωνικά πρότυπα.

Οµοίως, το Συµβούλιο είναι της άποψης ότι η ελευθερία παροχής λιµενικών υπηρεσιών δεν

θα πρέπει να παρεµποδίζει τις δυνατότητες ενός λιµένα να αναπτύξει και να εφαρµόσει µια

µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή πολιτική. Κατά συνέπεια, ο καθορισµός του φάσµατος των

εµπορικών δραστηριοτήτων που απορρέει από την πολιτική της ανάπτυξης ενός λιµένα δεν

θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ένας περιορισµός που προέρχεται από περιορισµούς που

αφορούν τον διαθέσιµο χώρο ή τη χωρητικότητα του λιµένα ή τις περί ασφαλείας ή

περιβάλλοντος απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα είναι αναγκαία µια διαδικασία

επιλογής.
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Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη ότι η διαδικασία για την επιλογή των παρόχων

υπηρεσιών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αµερόληπτη και διαφανής. Σχετικά µε το

θέµα αυτό, έχουν καθοριστεί υποχρεώσεις για τη διαδικασία επιλογής οι οποίες προσφέρουν

επαρκείς εγγυήσεις σε πιθανούς παρόχους υπηρεσιών, και οι οποίες παράλληλα είναι σαφείς

και πρακτικά εφαρµόσιµες.

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να µπορούν ενεργούν µε απόλυτη

νοµική βεβαιότητα, συµβάλλοντας έτσι στον στόχο της ανάπτυξης του λιµενικού τοµέα µε

την προώθηση µακροπρόθεσµων επενδύσεων υπό σταθερές συνθήκες. Οι διάρκειες των

αδειών για την παροχή λιµενικών υπηρεσιών έπειτα από την επιλογή των παρόχων

υπηρεσιών καθορίστηκαν συνεπώς ώστε να καθίσταται δυνατή µια φυσιολογική απόσβεση

και απόδοση των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η διάρκεια

µιας άδειας ποικίλλει σε συνάρτηση µε τη σηµασία των επενδύσεων που έχουν γίνει.

Το Συµβούλιο πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να δίνεται στους παρόχους υπηρεσιών η

δυνατότητα για παράταση της άδειάς τους εάν έχουν κάνει σηµαντικές επενδύσεις, ή να

λαµβάνουν νέα άδεια µε την έναρξη µιας νέας διαδικασίας επιλογής εάν προτίθενται να

κάνουν τέτοιες επενδύσεις.

Η ανάπτυξη νέων λιµένων θα πρέπει επίσης να εξετάζεται µε βάση κατάλληλες διατάξεις που

να βασίζονται στις προαναφερόµενες αρχές.

Οµοίως, το Συµβούλιο επιθυµεί τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων για τις υπάρχουσες άδειες,

τα οποία να εξασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή νοµική βεβαιότητα και να µην διαταράσσουν

τις επενδυτικές πολιτικές στον τοµέα αυτόν.
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III. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου έχει ενσωµατώσει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των

τροπολογιών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση της

πρότασης.

□ Ακολουθώντας τη γνώµη του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο τροποποίησε διάφορες

διατάξεις µε σκοπό την απλούστευση και την αποσαφήνιση του κειµένου της οδηγίας,

και ιδίως για το άρθρο 6 (Άδεια), το άρθρο 9 (∆ιαδικασία επιλογής), το άρθρο 12

(∆ιάρκεια) και το άρθρο 21 (Μεταβατικά µέτρα).

□ Το Συµβούλιο συµµερίζεται τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά µε τη ναυτική

ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου σχετικές εκτιµήσεις

αναφέρονται και τονίζονται σε διάφορες διατάξεις, π.χ. σε εκείνες που αφορούν τον

στόχο της οδηγίας (άρθρο 1), τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών (άρθρο 6), τους

περιορισµούς (άρθρο 8) και την πλοήγηση (άρθρο 14). Οµοίως, οι ανησυχίες του

Κοινοβουλίου σχετικά µε τη νοµοθεσία σε θέµατα απασχόλησης και κοινωνικά θέµατα

αντικατοπτρίζονται στις τροπολογίες σχετικά µε τις άδειες (άρθρο 6), την

αυτοεξυπηρέτηση (άρθρο 13) και την κοινωνική προστασία (άρθρο 19).

□ Το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας έχει επεκταθεί ώστε να περιλαµβάνει τις υδάτινες

οδούς πρόσβασης σε λιµένες. Σύµφωνα µε τη γνώµη του Κοινοβουλίου, στην κοινή

θέση υπογραµµίζεται η σηµασία των εκτιµήσεων περί ασφαλείας όσον αφορά την

προσθήκη της υδάτινης οδού πρόσβασης (άρθρο 1 και 2).

□ Ο ορισµός ενός συστήµατος λιµένων τροποποιήθηκε σύµφωνα µε την τροπολογία του

Κοινοβουλίου (άρθρο 4)

□ Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Κοινοβούλιο ότι, σε λιµένες όπου υφίστανται

περιορισµοί που έχουν σχέση µε τον διαθέσιµο χώρο ή χωρητικότητα, δεν είναι

αναγκαία η θέσπιση υποχρέωσης για την παροχή άδειας σε τουλάχιστον δύο παρόχους

υπηρεσιών για κάθε κατηγορία φορτίων. Θα πρέπει εν προκειµένω να είναι επαρκής η

υποχρέωση για την αρµόδια αρχή να επιτρέπει τον υψηλότερο δυνατό αριθµό παρόχων

υπηρεσιών ανάλογα µε τις συνθήκες (άρθρο 8).
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□ Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη του Κοινοβουλίου ότι η διάρκεια µιας άδειας

που χορηγείται σε πάροχο υπηρεσιών σύµφωνα µε τη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να

παρέχει τη δυνατότητα για µια εµπορικά βιώσιµη περίοδο λειτουργίας. Κατά συνέπεια,

επιθυµεί την παράταση της διάρκειας της περιόδου της άδειας σε 10 έτη για τις

περιπτώσεις που δεν αφορούν σηµαντικές επενδύσεις. Οµοίως, σε περιπτώσεις που

αφορούν σηµαντικές επενδύσεις σε κινητά περιουσιακά στοιχεία, οι άδειες µπορούν να

έχουν διάρκεια έως και 15 ετών, και για τις σηµαντικές επενδύσεις σε ακίνητα

περιουσιακά στοιχεία (και τις δαπανηρές επενδύσεις σε κινητά περιουσιακά στοιχεία) η

µέγιστη διάρκεια της άδειας έχει καθοριστεί σε 36 έτη (άρθρο 12).

□ Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να

απαιτείται από εγκεκριµένους παρόχους υπηρεσιών να πληρώνουν αποζηµίωση σε

προηγούµενους παρόχους υπηρεσιών (άρθρο 23).

□ Το Συµβούλιο συµµερίζεται τη γνώµη του Κοινοβουλίου ότι οι υπηρεσίες πλοήγησης

είναι καίριας σηµασίας για τη ναυτική ασφάλεια. Ωστόσο, δεν θεωρεί σκόπιµο τον

αποκλεισµό της πλοήγησης από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Προκειµένου να

ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της πλοήγησης, και ιδίως οι απαιτήσεις

σχετικά µε την κατάρτιση και τα επαγγελµατικά προσόντα, το Συµβούλιο προσέθεσε

ειδικούς κανόνες για αυτήν την υπηρεσία, καθιστώντας δυνατή την υπαγωγή της

χορήγησης άδειας σε ιδιαιτέρως αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τη ναυτική ασφάλεια

και τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Επιπλέον, ευθυγραµµιζόµενο µε την

τροπολογία του Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι οι αρµόδιες αρχές θα

πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της πλοήγησης και

να οργανώνουν αυτήν την υπηρεσία όπως κρίνουν σκόπιµο για λόγους ασφάλειας και

υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Επίσης προσέθεσε τη δυνατότητα

περιορισµού της αυτοεξυπηρέτησης στην υπηρεσία αυτή στη χορήγηση πιστοποιητικών

εξαίρεσης πλοηγού ή την εξαίρεση ορισµένων κατηγοριών πλοίων από την

υποχρεωτική πλοήγηση (αιτιολογικές σκέψεις 33 και 34 και άρθρο 14).
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□ Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι ο ενισχυµένος ανταγωνισµός µεταξύ των παρόχων

λιµενικών υπηρεσιών δεν είναι το µόνο στοιχείο που θα αυξήσει την

ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσµατικότητα των λιµένων, συµβάλλοντας έτσι στην

προώθηση των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων και των συνδυασµένων

µεταφορών. Πιστεύει ότι η δηµιουργία των συνθηκών για θεµιτό και ισότιµο

ανταγωνισµό µεταξύ των ευρωπαϊκών λιµένων µέσω της διαφάνειας στις οικονοµικές

σχέσεις και της δηµόσιας χρηµατοδότησης είναι επίσης κεντρικής σηµασίας στοιχεία

για το θέµα αυτό. Εντούτοις, προκειµένου να µην διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας πέραν του δέοντος, κρίθηκε σκοπιµότερο να αντιµετωπισθούν τα θέµατα αυτά

σε διαφορετικό πλαίσιο. Προς τον σκοπό αυτόν, το Συµβούλιο ενέκρινε δήλωση µε την

οποία ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν σχετικές

προτάσεις νοµοθετικών και άλλων κατάλληλων µέτρων όσον αφορά, µεταξύ άλλων,

τον ανταγωνισµό µεταξύ λιµένων, τη δηµόσια χρηµατοδότηση των λιµενικών

υποδοµών, τις κρατικές ενισχύσεις και τη διαφάνεια στη δηµόσια χρηµατοδότηση.

Η κοινή θέση περιλαµβάνει επίσης µερικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής

σύµφωνα µε τις αρχές που περιγράφονται ανωτέρω (ΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης), όσον

αφορά, µεταξύ άλλων θεµάτων, το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, τη διάρκεια για τις άδειες ή

τα µεταβατικά µέτρα.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2002 (17.10)
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0047 (COD)

12895/02

MAR 126
CODEC 1227

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 10388/02 MAR 98 CODEC 822 + ADD 1
Θέµα : ΝΑΥΤΙΛΙΑ : Σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου για την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών
− κοινή θέση

1. Στις 17 Ιουνίου 2002 το Συµβούλιο είχε καταλήξει σε πολιτική συµφωνία σχετικά µε το

σχέδιο κοινής θέσης 1 το οποίο παρουσιάζεται στο έγγραφο 10388/02. Είχε επίσης

συµφωνήσει να καταχωρήσει ορισµένες δηλώσεις στα πρακτικά του.

                                                
1 Στις 14 Νοεµβρίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποφανθεί σε πρώτη ανάγνωση

(ΕΕ C 140 της 13.06.2002, σ. 166) όσον αφορά αυτήν την πρόταση της Επιτροπής· κατόπιν
τούτου η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση (ΕΕ C 181E της 30.07.2002, σ. 160).
Οι γνώµες της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών
δόθηκαν αντιστοίχως στις 29 Νοεµβρίου 2001 (ΕΕ C 48 της 21.2.2002, σ. 122) και στις
20 Σεπτεµβρίου 2001 (ΕΕ C 19 της 22.1.2002, σ. 3).
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2. ∆εδοµένου ότι το κείµενο του σχεδίου κοινής θέσης αποτέλεσε αντικείµενο νοµικής και

γλωσσικής επεξεργασίας, το Συµβούλιο καλείται, µε την επιφύλαξη ότι τούτο θα

επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων :

▫ να καθορίσει την κοινή θέση της οποίας το κείµενο περιλαµβάνεται στο έγγραφο

11146/02 MAR 105 CODEC 943,

▫ να διαβιβάσει αυτήν την κοινή θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύµφωνα µε τις

διαδικασία συναπόφασης, συνοδευόµενη από το σκεπτικό που περιλαµβάνεται στο

έγγραφο 11146/02 ADD 1 MAR 105 CODEC 943,

▫ να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις που έχουν ήδη καταχωρηθεί στα πρακτικά της συνόδου

της 17ης Ιουνίου 2002 (πρβ. έγγρ. 10097/02 PV/CONS 35 TRANS 183 ECO 220).

________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.11.2002
SEC(2002) 1225 τελικό
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK
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Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόσβαση στην αγορά

λιµενικών υπηρεσιών
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2001/0047 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόσβαση στην αγορά

λιµενικών υπηρεσιών

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση διαβιβάζεται στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2001) 35 τελικό - 2001/0047 (COD)): 14 Φεβρουαρίου 2001

Εκδίδεται η γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 29 Νοεµβρίου 2001

Εκδίδεται η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών: 20 Σεπτεµβρίου 2001

Εκδίδεται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση: 14 Νοεµβρίου 2001

∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση
(έγγραφο COM(2002) 101 τελικό): 19 Φεβρουαρίου 2002

Καθορίζεται η κοινή θέση: 5 Νοεµβρίου 2002

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την πρόσβαση στην αγορά λιµενικών υπηρεσιών αφορά µέτρα ανοίγµατος
της αγοράς λιµενικών υπηρεσιών. Σκοπός της είναι να εξασφαλισθούν ισότιµοι όροι
ανταγωνισµού για όλους τους παρόχους υπηρεσιών, όπως και να θεσπισθούν σαφείς κανόνες
και να καθιερωθεί µια ανοικτή και διαφανής διαδικασία για την πρόσβαση στις εν λόγω
υπηρεσίες.

Οι σχετικές λιµενικές υπηρεσίες είναι διακίνηση φορτίου σε όλες τις παραλλαγές της,
επιβατικές υπηρεσίες και τεχνικοναυτιλιακές υπηρεσίες, όπως ρυµούλκηση, ελλιµενισµός και
πλοήγηση. ∆ύνανται να παρέχονται είτε εντός της λιµενικής ζώνης, είτε σε πλωτή πρόσβαση
προς και από τον λιµένα.
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ1

3.1. Γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης

Το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, εισήγαγε ορισµένες τροποποιήσεις στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, χωρίς ωστόσο να αλλάξει τον κύριο στόχο της, ήτοι
να θεσπισθούν σαφείς κανόνες και να καθιερωθεί µια ανοικτή και διαφανής διαδικασία για
την πρόσβαση στις λιµενικές υπηρεσίες.

Η κοινή θέση λαµβάνει επίσης υπόψη σε µεγάλο βαθµό τις απόψεις που εξέφρασε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη του ανάγνωση.

3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.2.1. Τροπολογίες που έγιναν δεκτές εξ ολοκλήρου ή εν µέρει στην τροποποιηµένη πρόταση
της Επιτροπής.

Η κοινή θέση, κατ’ ουσία, δεν τροποποίησε, ούτε ανέτρεψε οιεσδήποτε τροποποιήσεις
επέφερε η Επιτροπή, κατόπιν της πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.2.2. Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Αριθµός παρόχων υπηρεσιών σε περίπτωση περιορισµού του αριθµού τους [άρθρο 8
παράγραφος 2 και αιτιολογική σκέψη 21].

Η κοινή θέση ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία του αριθ. 26, µε τη
διαγραφή της απαίτησης, σε περίπτωση περιορισµού του αριθµού των παρόχων υπηρεσιών,
να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πάροχοι υπηρεσιών για κάθε κατηγορία φορτίου.

Η Επιτροπή τελικά δέχεται τη διαγραφή του κειµένου της, προκειµένου να επέλθει
συµβιβασµός. Πιστεύει ότι ο σκοπός της να επιτευχθεί άνοιγµα της αγοράς εξασφαλίζεται
ικανοποιητικά από άλλες ρήτρες του κειµένου.

Πλοήγηση [άρθρο 14 και αιτιολογικές σκέψεις 33, 34].

Υπενθυµίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε τη συµπερίληψη της πλοήγησης
στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (τροπολογίες 51 και 67). Η Επιτροπή δεν ακολούθησε την
άποψη αυτή, όταν ενέκρινε την τροποποιηµένη πρότασή της, τον Φεβρουάριο του 2002.

Αν και η κοινή θέση συµπεριλαµβάνει την πλοήγηση στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας,
τονίζει ιδιαίτερα τη βασική σπουδαιότητα των ιδιαιτεροτήτων της υπηρεσίας, όπως
επισηµάνθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

                                                
1 Οι αλλαγές, τις οποίες επέφερε το Συµβούλιο, και ιδίως η προσθήκη διαφόρων άρθρων, κατέληξε σε

αλλαγή της αρίθµησης των τελικών άρθρων της οδηγίας.
Η αρίθµηση βασίζεται στο κείµενο της κοινής θέσης, η οποία είναι διαφορετική από τις αντίστοιχες
διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής.
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Συγκεκριµένα, η κοινή θέση επιτρέπει να εξαρτάται η χορήγηση αδείας από ιδιαίτερα
αυστηρά κριτήρια σχετικά µε τις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και την
ασφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών. Για τον σκοπό αυτόν, οι αρµόδιες αρχές δύνανται,
κατά περίπτωση, είτε να παρέχουν αποκλειστικά οι ίδιες, είτε να παραχωρούν άµεσα
αποκλειστικό δικαίωµα σε έναν οργανισµό για την παροχή υπηρεσιών πλοήγησης σε έναν
λιµένα. Σε περίπτωση που απαιτείται λόγω των περιστάσεων που επικρατούν σε έναν λιµένα,
το δικαίωµα δύναται να παραχωρηθεί χωρίς να ακολουθηθούν οι διαδικασίες επιλογής και
άλλες σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία σε περιπτώσεις
περιορισµών.

Το κείµενο αυτό επιτρέπει να υιοθετούνται διαφορετικές λύσεις ανάλογα µε τον κάθε λιµένα.

Υπενθυµίζεται ότι η συµπεριφορά των επιχειρήσεων που κατέχουν δεσπόζουσα θέση
υπόκειται στους κανόνες της συνθήκης περί ανταγωνισµού.

Η αυτοεξυπηρέτηση για την πλοήγηση περιλαµβάνεται στην οδηγία υπό τη µορφή
πιστοποιητικών εξαίρεσης πλοηγού (ΠΕΠ).

Η διάρκεια ισχύος της άδειας καθορίζεται σε 10 έτη, ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ενίοτε
πολύ µακροχρόνιες περίοδοι κατάρτισης, που απαιτούνται για τους πλοηγούς. Το αυτό ισχύει
για τις µεταβατικές περιόδους.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η κοινή θέση παρουσιάζει µια εξισορροπηµένη προσέγγιση του
ζητήµατος της πλοήγησης και καθιστά δυνατή τη συµπερίληψή της στην οδηγία, µε
ταυτόχρονη πλήρη εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας. Όντως, αναγνωρίζει τόσο τις
ιδιαιτερότητες της πλοήγησης, µαζί µε τον βασικό της ρόλο για την ασφάλεια των θαλάσσιων
µεταφορών και τις πολύπλοκες δοµές που συχνά απαιτούνται λόγω των τοπικών ιδιαιτέρων
συνθηκών, όσο και το γεγονός ότι η πλοήγηση αναγνωρίζεται εν γένει ως λιµενική υπηρεσία.
Συν τοις άλλοις, επιτρέπει να επιβάλλονται υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, όπου
κρίνεται αναγκαίο.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο.

Οι ακόλουθες είναι οι κυριότερες τροποποιήσεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο στην
κοινή του θέση. Είναι αποδεκτές από πλευράς Επιτροπής:

Πεδίο εφαρµογής (λιµένες [άρθρο 2 και αιτιολογικές σκέψεις 11, 12]).

Με το κείµενο του άρθρου 2 παράγραφος 2 ευθυγραµµίζεται το ανώτατο όριο µεγέθους των
λιµένων για την παρούσα οδηγία προς εκείνο των λιµένων του ∆Ε∆ – Μ (οµάδα Α).
Εποµένως, το ανώτατο όριο κατέρχεται από τους 3 εκατοµ. τόνους / 500.000 επιβάτες, στην
αρχική πρόταση, σε 1,5 εκατοµ. τόνους / 200.000 επιβάτες.

Το κείµενο του άρθρου 2 παράγραφος 5 της κοινής θέσης επιτρέπει να αποκλείονται οι
λιµένες µε υψηλό εποχικό, αλλά κατά τα άλλα, χαµηλό όγκο κυκλοφορίας (κυρίως, εποχικές
επιβατικές µεταφορές).

Τέλος, σύµφωνα µε το κείµενο του άρθρου 2 παράγραφος 4, επιτρέπεται ρητά στα κράτη
µέλη να επεκτείνουν την εφαρµογή της οδηγίας και σε άλλους λιµένες, εάν το επιθυµούν.
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Πεδίο εφαρµογής (υπηρεσίες [παράρτηµα]).

Η Επιτροπή είχε προτείνει να καλύπτει η οδηγία όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε έναν
λιµένα, ακόµη και αν ορισµένες από αυτές, λόγω της ίδιας της φύσης τους, θα µπορούσαν
επίσης να παρέχονται και εκτός της λιµενικής ζώνης (αποθήκευση, εναπόθεση, εισαγωγή σε
αποθήκη, ενοποίηση φορτίων, κ.λπ.).

Το κείµενο του παραρτήµατος της κοινής θέσης περιορίζει την εφαρµογή της οδηγίας σε
υπηρεσίες, οι οποίες µπορούν να παρέχονται µόνον εντός της λιµενικής ζώνης, ούτως ώστε
να µην δηµιουργηθούν διαφορετικές σειρές κανόνων για µια συγκεκριµένη υπηρεσία,
ανάλογα µε τον χώρο όπου παρέχεται.

Πεδίο εφαρµογής (υπηρεσίες που παρέχονται στην πλωτή πρόσβαση προς και από τον λιµένα,
[άρθρο 1 παράγραφος 2]).

Το κείµενο του παρόντος άρθρου επιτρέπει να επιβάλλονται περιορισµοί ασφαλείας για την
πλωτή πρόσβαση, ούτως ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της πλωτής
πρόσβασης.

Υπενθυµίζεται ότι οι υπηρεσίες για την πλωτή πρόσβαση συµπεριλήφθηκαν από την
Επιτροπή στο πεδίο εφαρµογής της τροποποιηµένης πρότασής της, κατόπιν της τροπολογίας
αριθ. 15 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πολιτική ανάπτυξης του λιµένα, [άρθρα 7, 1 παράγραφος 2 και αιτιολογική σκέψη 20].

Με την παρούσα τροποποίηση, επιτρέπεται ρητά σε έναν λιµένα, για λόγους που αφορούν
τον συγκεκριµένο λιµένα (π.χ. για σκοπούς εξειδίκευσης σε µία ή περισσότερες υπηρεσίες
διακίνησης φορτίου), να καθορίζει, και όποτε το θεωρεί ενδεδειγµένο να περιορίζει, τις
δραστηριότητές του. Στη δεύτερη περίπτωση, βάσει της πολιτικής ανάπτυξης, θα µπορούσε
άρα να επιτρέπεται σε έναν λιµένα να µην χορηγεί άδεια για τυχόν δραστηριότητες εκτός του
πεδίου της εξειδίκευσής του, χωρίς αυτό να συνιστά περιορισµό του αριθµού των παρόχων,
κατά την έννοια της οδηγίας.

∆ιαδικασία επιλογής σε περίπτωση περιορισµού του αριθµού των παρόχων υπηρεσιών
(δηµοσίευση στην Ε.Ε., [άρθρο 9 παράγραφος 2]).

Στην πρόταση προβλεπόταν δηµοσίευση όλων των διαγωνισµών στην ΕΕ.

Ωστόσο, εν όψει της σηµαντικής αύξησης του αριθµού των λιµένων που καλύπτονται από
την οδηγία, η δηµοσίευση όλων των διαγωνισµών στην ΕΕ θα φαινόταν υπερβολική. Η κοινή
θέση προβλέπει τώρα δηµοσιεύσεις των διαγωνισµών στην ΕΕ µόνον για τα µέγιστα χρονικά
διαστήµατα ισχύος των αδειών [άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β)]. Όσο για τις λοιπές
άδειες, οι αναγκαίες πληροφορίες τίθενται, µε οποιονδήποτε ενδεδειγµένο τρόπο, αρκετά
εγκαίρως, στη διάθεση κάθε προσώπου που το ενδιαφέρει η διαδικασία.

∆ιάρκεια ισχύος των αδειών που χορηγούνται µέσω διαδικασίας επιλογής [άρθρο 12].

Το ζήτηµα αυτό έχει σηµασία µόνον όπου ο αριθµός των παρόχων υπηρεσιών είναι
περιορισµένος, λόγω έλλειψης χώρου ή χωρητικότητας ή για λόγους ασφάλειας ή για
περιβαλλοντικούς λόγους.
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Σε τέτοιες περιπτώσεις αναγκαίου περιορισµού του αριθµού των παρόχων υπηρεσιών, πρέπει
εποµένως να βρεθεί ισορροπία µεταξύ του ανοίγµατος της αγοράς για νέους παρόχους
υπηρεσιών και της προστασίας των εµπορικών συµφερόντων των παρόχων υπηρεσιών.

Η προσέγγιση της Επιτροπής ήταν επικεντρωµένη στο επίπεδο επενδύσεων από πλευράς ενός
παρόχου υπηρεσιών: διάρκεια ισχύος της άδειας 5 έτη, στις περιπτώσεις που δεν έγινε καµµία
επένδυση·10 έτη, στις περιπτώσεις που έγιναν σηµαντικές επενδύσεις σε κινητά στοιχεία του
ενεργητικού· 25 έτη, στις περιπτώσεις που έγιναν σηµαντικές επενδύσεις σε ακίνητα στοιχεία
του ενεργητικού.

Η κοινή θέση διατήρησε την ανωτέρω δοµή, αλλά παρατάθηκε η εκάστοτε διάρκεια, η οποία
τώρα είναι 10/15/36 έτη αντιστοίχως.

Με αυτά τα µέγιστα χρονικά διαστήµατα, τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να βρουν λύσεις, οι
οποίες να αντικατοπτρίζουν επαρκώς, ιδίως, τους εθνικούς κανόνες περί αποσβέσεων για τα
εν λόγω στοιχεία του ενεργητικού.

∆ύο εναλλακτικές επιλογές για την παράταση της διάρκειας ισχύος σε περιπτώσεις επενδύσεων
σε ακίνητα στοιχεία του ενεργητικού [άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 και αιτιολογική σκέψη 29].

Προκειµένου να προωθηθούν οι επενδύσεις, σε περίπτωση που χορηγήθηκαν άδειες για
ακίνητα στοιχεία του ενεργητικού, η κοινή θέση επιτρέπει δύο επιλογές:

Τα κράτη µέλη δύνανται να εισαγάγουν την επιλογή µίας και µόνης δεκαετούς παράτασης,
εφόσον έγιναν σηµαντικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών της ισχύος
της άδειας.

Μπορούν επίσης να επιτρέψουν επίσπευση της διαδικασίας διαγωνισµού, σε περίπτωση που
προγραµµατίζονται σηµαντικές επενδύσεις, αλλά ο πάροχος υπηρεσιών που διαθέτει άδεια
επιθυµεί να έχει στη διάθεσή του µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ισχύος, ούτως ώστε να έχει
τη βεβαιότητα ότι µπορεί να αποσβέσει επαρκώς τις επενδύσεις του. Στην περίπτωση αυτή,
θα µπορεί, ασφαλώς, να συµµετάσχει στη διαδικασία διαγωνισµού κάθε ενδιαφερόµενος
πάροχος υπηρεσιών.

Εξοµοίωση ορισµένων σηµαντικών επενδύσεων σε κινητά στοιχεία µε επενδύσεις σε ακίνητα
στοιχεία του ενεργητικού [άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και παράγραφος 3 και
αιτιολογική σκέψη 28].

Επειδή οι επενδύσεις σε ορισµένες κινητές υποδοµές ενδέχεται κάλλιστα να είναι σηµαντικά
περισσότερο πολυδάπανες από πολλές επενδύσεις σε ακίνητα στοιχεία, είναι εύλογο να
επιτρέπεται, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, να θεωρούνται οι υπόψη επενδύσεις ως
επενδύσεις σε ακίνητα στοιχεία.

Οι υποδοµές αυτές θα µπορούσαν να είναι οι γερανοί σταθερού πυλώνα πλοίου-ξηράς, οι
γερανογέφυρες εκφόρτωσης ή τα ειδικά ρυµουλκά, όπως απαριθµούνται στην αιτιολογική
σκέψη 28.
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Αυτοεξυπηρέτηση [άρθρο 13 και αιτιολογικές σκέψεις 30, 31, 32].

Η κοινή θέση αναφέρει ρητά ότι πρέπει να επιτρέπεται, στο µέτρο του δυνατού, η
αυτοεξυπηρέτηση, της οποίας έχει διευκρινισθεί ο ορισµός [άρθρο 4 σηµείο (9)], χωρίς να
αλλάξει η ουσία του.

Επιτρέπονται επίσης περιορισµοί στον αριθµό των αυτοεξυπηρετουµένων, αλλά µόνον για
αντικειµενικούς λόγους, σύµφωνους και σχετικούς µε τους εκείνους που συντρέχουν για τον
περιορισµό του αριθµού των παρόχων υπηρεσιών, όπως κατά το άρθρο 8.

Τέλος, η κοινή θέση ορίζει ότι η αυτοεξυπηρέτηση για τεχνικοναυτιλιακές υπηρεσίες µπορεί
να υπόκειται στην καταβολή τέλους (ως συµβολή στις υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν από έναν αυτοεξυπηρετούµενο). Το
τέλος αυτό, το οποίο θα πρέπει να είναι αµερόληπτο και λογικό, πρέπει να καθορίζεται µε
αντικειµενικό και διαφανή τρόπο.

Πλοήγηση [άρθρο 14].

Βλέπε σηµείο 3.2.2.

Μεταβατικές περίοδοι [άρθρο 21 και αιτιολογικές σκέψεις 41, 42, 43, 44).

Η κοινή θέση διατηρεί την αρχή των µεταβατικών περιόδων. Το ζήτηµα αυτό έχει σηµασία
µόνον όπου ο αριθµός των παρόχων υπηρεσιών έχει περιορισθεί, λόγω έλλειψης χώρου ή
χωρητικότητας ή για λόγους ασφάλειας ή για περιβαλλοντικούς λόγους.

Όπως και στα άρθρα 12 και 14, η προσέγγιση είναι πάλι επικεντρωµένη στο επίπεδο
επενδύσεων από πλευράς ενός παρόχου υπηρεσιών, προκειµένου να επιτευχθεί ισορροπία
µεταξύ της ανάγκης να καθορισθεί µια ηµεροµηνία κατά την οποία θα ανοίξει µια
περιορισµένη αγορά, και της ταυτόχρονης προστασίας των εµπορικών συµφερόντων των
υφισταµένων παρόχων υπηρεσιών.

Τα µέγιστα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα είναι ίδια µε εκείνα που προβλέπονται στα
άρθρα 12 και 14 (10/15/36 έτη αντιστοίχως).

Νέοι λιµένες [άρθρο 22 και αιτιολογική σκέψη 45].

Αυτό το νέο άρθρο ασχολείται µε το θέµα των ιδιωτικών επενδύσεων σε νέους λιµένες
(παράγραφος 1) και των κοινοπραξιών ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα για την ανάπτυξη νέων
λιµένων ή νέων τµηµάτων λιµένα (παράγραφος 2).

Οι κοινοπραξίες ιδιωτικού-δηµόσιου τοµέα συχνά ακολουθούν ειδικό χρονοδιάγραµµα: το
µέρος της επένδυσης από τον δηµόσιο τοµέα πραγµατοποιείται µόνον εάν και όταν βρεθεί ο
ιδιωτικός παράγων. Και ο ιδιωτικός παράγων είναι διατεθειµένος να επενδύσει µόνον άπαξ
και έχει εγγύηση για τη δηµόσια επένδυση. Και οι δύο αποφάσεις είναι συχνά αλληλένδετες.

Στην παράγραφο 2 περιέχεται εγγύηση για ανοικτή, αµερόληπτη και διαφανή διαδικασία.

Στην παράγραφο 3 ορίζονται δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις για τον καθορισµό των
µέγιστων χρονικών διαστηµάτων, τα οποία µπορεί είτε να είναι σύµφωνα µε το άρθρο 9, είτε
για µία και µόνη περίοδο 40 ετών (που δεν είναι ανανεώσιµη).
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Θέµατα κοινωνικής και εργασιακής προστασίας (άρθρα 6 παράγραφος 5, 13, 19 και
αιτιολογικές σκέψεις 18, 31, 32, 40).

Κατά την πρώτη του ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε σθεναρά τη ρητή
προσθήκη, στο κείµενο της οδηγίας, διατάξεων µε σκοπό την προστασία και την τήρηση των
εθνικών κανόνων των κρατών µελών όσον αφορά την απασχόληση και την κοινωνική
προστασία (συγκεκριµένα, τροπολογίες 13, 22, 24, 29, 36, 43, 57).

Η Επιτροπή υποστήριξε ότι η αρχική της πρόταση κάλυπτε επαρκώς αυτές τις ανησυχίες.
Παρ’ όλα ταύτα, ακολούθησε ορισµένες από αυτές τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην τροποποιηµένη της πρόταση.

Ωστόσο, το κείµενο τώρα αναφέρεται ρητά στους κοινωνικούς κανόνες στους σχετικούς
τοµείς:

Το άρθρο 6 παράγραφος 5 τώρα ορίζει ρητά ότι η ελευθερία του παρόχου υπηρεσιών να
απασχολεί ειδικευµένο προσωπικό της επιλογής του υπόκειται στην εθνική νοµοθεσία,
εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει προς την κοινοτική νοµοθεσία.

Το άρθρο 13 παράγραφος 2 ορίζει ρητά, για την αυτοεξυπηρέτηση, ότι οι εθνικοί κανόνες
περί απασχόλησης και κοινωνικών θεµάτων δεν θίγονται από την οδηγία, υπό την
προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί είναι σύµφωνοι µε το κοινοτικό δίκαιο και τις διεθνείς
υποχρεώσεις της Κοινότητας και του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους. Αποφεύγεται έτσι
κάθε κίνδυνος κοινωνικού ντάµπινγκ.

Το άρθρο 19 για την κοινωνική προστασία, τώρα ορίζει ρητά ότι η σχετική εθνική νοµοθεσία
και οι σχετικές διατάξεις για την απασχόληση προσωπικού από πάροχο υπηρεσίας, ο οποίος
λαµβάνει άδεια κατόπιν διαδικασίας διαγωνισµού, δεν θίγονται από τις διατάξεις της οδηγίας.

3.4. Θέση της Επιτροπής επί της κοινής θέσης.

Η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση, που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο, και την
υποστηρίζει, καθώς τηρεί τις βασικές αρχές, τη θεωρία και τη δοµή της πρότασής της.

Συν τοις άλλοις, όπως επεξηγείται ανωτέρω, η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη σε µεγάλο βαθµό
την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4. ΚΟΙΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ.

Κατά τη στιγµή της έγκρισης της κοινής θέσης, η Επιτροπή διατύπωσε την ακόλουθη δήλωση
στα πρακτικά του Συµβουλίου:

"Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι θα αντιµετωπίσει το θέµα του ανταγωνισµού µεταξύ λιµένων
εισάγοντας κατάλληλη τροποποίηση στην οδηγία περί διαφάνειας, ώστε οι λιµένες που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας να εµπίπτουν και στο πεδίο της
οδηγίας περί διαφάνειας, και εκδίδοντας έγγραφο µε θέµα τη δηµόσια συγχρηµατοδότηση
των έργων υποδοµής και τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για
την ασφάλεια και την προστασία των θαλάσσιων µεταφορών, υπενθυµίζει ειδικότερα την
πρόσφατα δηµοσιευθείσα δέσµη µέτρων για την ασφάλεια στα επιβατηγά πλοία και θα λάβει
τα κατάλληλα µέτρα προστασίας. Θα συνεχίσει τις πρόσφορες πρωτοβουλίες της για τις
θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων και τις συνδυασµένες µεταφορές, υπενθυµίζει δε
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την πρόσφατη πρόταση Marco Polo και τον Οδηγό τελωνειακών λιµενικών διαδικασιών για
τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων. Η Επιτροπή υπενθυµίζει την πρόσφατη
ανακοίνωση για την εκπαίδευση και την πρόσληψη ναυτιλλοµένων και θα εγκύψει και σε
άλλες κοινωνικές πτυχές του κλάδου, βάσει στοιχείων που θα δώσουν τα κράτη µέλη και ο
ίδιος ο κλάδος."


