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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

2.3.2016 A8-0023/149 

Τροπολογία  149 

Jacqueline Foster 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Έκθεση A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ηωλ ιηκέλωλ 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 14 α) Ελώ νη ππνρξεώζεηο παξνρήο 

δεκόζηαο ππεξεζίαο κπνξνύλ λα 

πξνβιέπνληαη θαη λα νξίδνληαη από ηηο 

εζληθέο αξρέο, ε γεληθή ππνρξέωζε πνπ 

επηβάιιεηαη, ζύκθωλα κε ηελ εζληθή ή 

επξωπαϊθή λνκνζεζία, ζε έλαλ ιηκέλα λα 

δέρεηαη θάζε ζθάθνο ηθαλό λα εηζπιεύζεη 

θαη λα πξνζδεζεί ρωξίο δηαθξίζεηο ή 

εκπόδηα δελ πξέπεη λα ζεωξείηαη ωο 

ππνρξέωζε παξνρήο δεκόζηαο ππεξεζίαο 

γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η ππνρξέωζε αλνηθηνύ ιηκέλα βάζεη ηεο νπνίαο απαηηείηαη από ηνπο ιηκέλεο λα δέρνληαη ζθάθε 

πνπ κπνξνύλ λα ρωξέζνπλ ζε απηνύο θαη λα θαηαβάινπλ ιηκεληθά ηέιε δελ ζα πξέπεη λα 

ζεωξείηαη ππνρξέωζε παξνρήο δεκόζηαο ππεξεζίαο όπωο απηή λνείηαη ζπλήζωο, ήηνη όηαλ ε 

εζληθή ή πεξηθεξεηαθή θπβέξλεζε πιεξώλεη κηα επηρείξεζε γηα λα παξέρεη κηα άιιωο κε 

εκπνξηθή ππεξεζία. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

2.3.2016 A8-0023/150 

Τροπολογία  150 

Jacqueline Foster 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Έκθεση A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ηωλ ιηκέλωλ 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραυος 3 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Ο παξώλ θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη ζε 

όινπο ηνπο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο ηνπ 

δηεπξωπαϊθνύ δηθηύνπ κεηαθνξώλ, όπωο 

νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Ι ηνπ θαλνληζκνύ 

XXX [θαλνληζκόο γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ην ΔΕΔ-Μ]. 

3. Ο παξώλ θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη ζηνπο 

ζαιάζζηνπο ιηκέλεο ηνπ δηεπξωπαϊθνύ 

δηθηύνπ κεηαθνξώλ, όπωο παξαηίζεληαη 

ζην παξάξηεκα ΙΙ ηνπ θαλνληζκνύ ΕΕ 

αξηζ. 1315/2013 ηνπ Επξωπαϊθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ν δηαρεηξηζηηθόο θνξέαο 

ηνπ ιηκέλα είλαη κηα θξαηηθή, 

πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή αξρή, πνπ 

δηέπεηαη από ην δεκόζην δίθαην, ή κηα 

έλωζε πνπ απνηειείηαη από κία ή 

πεξηζζόηεξεο ηέηνηεο αξρέο πνπ δηέπνληαη 

από ην δεκόζην δίθαην. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλνρή ηεο δεκόζηαο πνιηηηθήο θαη ε αζθάιεηα δηθαίνπ, ν παξώλ 

θαλνληζκόο ζα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηηο ίδηεο πεξηζηάζεηο κε ηελ νδεγία γηα ηηο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο 2014/24/ΕΕ γηα ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ επηδηώθνπλ λα απνθηήζνπλ πξνκήζεηεο, 

ππεξεζίεο ή εξγαζίεο.  Η πξνζέγγηζε απηή ζα είλαη ζπλεπήο πξνο ηα δηάθνξα κνληέια 

νξγάλωζεο ηωλ ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ, πεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ ιηκέλωλ ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα, ηα 

νπνία ππάξρνπλ εληόο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο. 
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2.3.2016 A8-0023/151 

Τροπολογία  151 

Jacqueline Foster 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Έκθεση A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ηωλ ιηκέλωλ 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραυος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 β α) εάλ έρεη δηαπηζηωζεί, ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 35 ηεο νδεγίαο 2014/25/ΕΕ, όηη 

έλαο ιηκεληθόο ηνκέαο ή ππνηνκέαο εληόο 

θξάηνπο κέινπο αζθεί δξαζηεξηόηεηα 

άκεζα εθηεζεηκέλε ζηνλ αληαγωληζκό 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 34 ηεο νδεγίαο 

απηήο. Σε απηήλ ηελ πεξίπηωζε δελ 

εθαξκόδνληαη νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ· 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η εμαίξεζε πεξί αληαγωληζηηθήο αγνξάο, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηηο νδεγίεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

θνηλήο ωθειείαο θαη ηηο παξαρωξήζεηο, πξέπεη νκνίωο λα εθαξκόδεηαη ζε άιινπο, ζπγθξίζηκνπο 

θαλνληζκνύο γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο.  Τν ζθεπηηθό είλαη όηη κηα πιήξωο αληαγωληζηηθή 

βηνκεραλία πξέπεη λα είλαη ειεύζεξε λα πξνκεζεύεηαη κε εκπνξηθό ηξόπν αγαζά θαη ππεξεζίεο, 

ελώ νη νδεγίεο ζηνρεύνπλ ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή δεκόζηωλ αγαζώλ ζηηο 

νπνίεο δελ εθαξκόδνληαη νη θαλόλεο πεξί αληαγωληζκνύ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

2.3.2016 A8-0023/152 

Τροπολογία  152 

Jacqueline Foster 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Έκθεση A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ηωλ ιηκέλωλ 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραυος 4 α (νέα) 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

 4 α. Τα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα 

απνθαζίδνπλ όηη νη ιηκέλεο ηνπο πνπ 

απνηεινύλ κέξνο ηνπ εθηεηακέλνπ 

δηθηύνπ θαη δελ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ηνπ 

άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) ηνπ 

θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 1315/2013 

κπνξνύλ λα πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκό ηωλ 

παξόρωλ ζπγθεθξηκέλεο ιηκεληθήο 

ππεξεζίαο. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Σύκθωλα κε ηελ αξρή ηεο ξπζκηζηηθήο αλαινγηθόηεηαο, νη κηθξόηεξνη ιηκέλεο πξνζθέξνπλ 

ιηγόηεξεο επθαηξίεο γηα πνιπάξηζκνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ. 
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2.3.2016 A8-0023/153 

Τροπολογία  153 

Jacqueline Foster 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ECR 

 

Έκθεση A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ηωλ ιηκέλωλ 

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραυος 3 

 

 

Κείκελν πνπ πξνηείλεη ε Επηηξνπή Τξνπνινγία 

3. Ο εγρώξηνο θνξέαο πεξηνξίδεηαη ζηελ 

εθηέιεζε ηεο εθρωξεζείζαο ιηκεληθήο 

ππεξεζίαο κόλν ζηνλ(ζηνπο) ιηκέλα(-εο) 

γηα ηνπο νπνίνπο ηνπ αλαηέζεθε ε 

απνζηνιή παξνρήο ηεο ιηκεληθήο 

ππεξεζίαο. 

3. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1, κε εμαίξεζε 

ην ζηνηρείν β α), ν εγρώξηνο θνξέαο 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο 

αλαηεζείζαο ιηκεληθήο ππεξεζίαο κόλν 

ζηνλ ιηκέλα ή ζηνπο ιηκέλεο γηα ηνπο 

νπνίνπο ηνπ αλαηέζεθε ε παξνρήο ηεο ελ 

ιόγω ππεξεζίαο. 

Or. en 

Αηηηνιόγεζε 

Η εμαίξεζε πεξί αληαγωληζηηθήο αγνξάο, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηηο νδεγίεο γηα ηηο ππεξεζίεο 

θνηλήο ωθειείαο θαη ηηο παξαρωξήζεηο, πξέπεη νκνίωο λα εθαξκόδεηαη ζε άιινπο, ζπγθξίζηκνπο 

θαλνληζκνύο γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο.  Τν ζθεπηηθό είλαη όηη κηα πιήξωο αληαγωληζηηθή 

βηνκεραλία πξέπεη λα είλαη ειεύζεξε λα πξνκεζεύεηαη κε εκπνξηθό ηξόπν αγαζά θαη ππεξεζίεο, 

ελώ νη νδεγίεο ζηνρεύνπλ ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο γηα ηελ παξνρή δεκόζηωλ αγαζώλ ζηηο 

νπνίεο δελ εθαξκόδνληαη νη θαλόλεο πεξί αληαγωληζκνύ. 

 

 

 


