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2.3.2016 A8-0023/138 

Τροπολογία  138 

Keith Taylor 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ησλ ιηκέλσλ 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Αιηιολογική ζκέψη 1 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α) Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα πξνηείλεη 

ην αξγόηεξν έσο ην 2019 κηα 

δηεπξσπατθή αληίιεςε εληόο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Λεσθόξνη ηεο 

ζάιαζζαο» (θαλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 

1315/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
 θαη θαλνληζκόο (ΔΔ) 

αξηζ. 1316/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
) ε 

νπνία ζα εληζρύεη ηνπο ιηκέλεο ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο πεξηθέξεηεο, όπσο ε 

Μεζόγεηνο, ν Δύμεηλνο Πόληνο, ν 

Αηιαληηθόο θαη ε Βαιηηθή Θάιαζζα, κε 

ζθνπό ηελ παξνρή ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ 

πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν αλαρώξεζεο ή 

ηειηθνύ πξννξηζκνύ ησλ κεηαθνξηθώλ 

ξνώλ θαη, σο εθ ηνύηνπ, ζα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε θαη ηελ απνηξνπή ιηγόηεξν 

βηώζηκσλ ρεξζαίσλ κεηαθνξώλ. 

 ________________ 

 1
 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1315/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, 

πεξί ησλ πξνζαλαηνιηζκώλ ηεο Έλσζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεπξσπατθνύ 

δηθηύνπ κεηαθνξώλ θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο απόθαζεο αξηζ. 

661/2010/ΔΔ (ΔΔ L 348 ηεο 20.12.2013, 

ζ. 1). 
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 2
 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1316/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, 

γηα ηε ζύζηαζε ηεο δηεπθόιπλζεο 

«Σπλδένληαο ηελ Δπξώπε», ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 

913/2010 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

θαλνληζκώλ (ΔΚ) αξηζ. 680/2007 θαη 

(ΔΚ) αξηζ. 67/2010 (ΔΔ L 348 ηεο 

20.12.2013, ζ. 129). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/139 

Τροπολογία  139 

Keith Taylor 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ησλ ιηκέλσλ 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 1 – παράγραθος 1 – ζηοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) έλα ζαθέο πιαίζην γηα ηελ πξόζβαζε 

ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ· 

α) έλα ζαθέο πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ ην νπνίν ζα 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

ζεκαζίαο πςειώλ πξνηύπσλ όζνλ αθνξά 

ηελ αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

απαζρόιεζε θαζώο θαη ηνπ θνηλσληθνύ 

δηαιόγνπ ζηνλ θιάδν ησλ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ· 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/140 

Τροπολογία  140 

Keith Taylor 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ησλ ιηκέλσλ 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 1 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εθνδηαζκόο κε θαύζηκν· δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/141 

Τροπολογία  141 

Keith Taylor 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ησλ ιηκέλσλ 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 1 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο δ 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) πξόζδεζε· δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/142 

Τροπολογία  142 

Keith Taylor 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ησλ ιηκέλσλ 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 1 – παράγραθος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο παξώλ θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη ζε 

όινπο ηνπο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο ηνπ 

δηεπξσπατθνύ δηθηύνπ κεηαθνξώλ, όπσο 

νξίδεηαη ζην παξάξηεκα Ι ηνπ θαλνληζκνύ 

XXX [θαλνληζκόο γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ην ΓΔΓ-Μ]. 

3. Ο παξώλ θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη ζε 

όινπο ηνπο ζαιάζζηνπο ιηκέλεο ηνπ 

δηεπξσπατθνύ θεληξηθνύ δηθηύνπ 

κεηαθνξώλ, όπσο απαξηζκνύληαη ζην 

παξάξηεκα II ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 

1315/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
. 

 ____________________ 

 1
 Καλνληζκόο (ΔΔ) αξηζ. 1315/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013, 

πεξί ησλ πξνζαλαηνιηζκώλ ηεο Έλσζεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηεπξσπατθνύ 

δηθηύνπ κεηαθνξώλ θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο απόθαζεο αξηζ. 

661/2010/ΔΔ (ΔΔ L 348, 20.12.2013, ζ. 

1). 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/143 

Τροπολογία  143 

Keith Taylor 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ησλ ιηκέλσλ 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 8 – παράγραθος 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί 

ππνρξεώζεηο παξνρήο δεκόζηαο ππεξεζίαο 

ή όηαλ πξνθύπηεη θίλδπλνο εκθάληζεο κηαο 

παξόκνηαο θαηάζηαζεο, ε αξκόδηα αξρή 

δύλαηαη λα ιάβεη κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο. 

Τα κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο δύλαληαη λα 

ιάβνπλ ηε κνξθή άκεζεο αλάζεζεο, ώζηε 

ε ππεξεζία λα αλαηεζεί ζε δηαθνξεηηθό 

πάξνρν γηα κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο 

έηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηόδνπ, ε αξκόδηα αξρή εθθηλεί κηα λέα 

δηαδηθαζία επηινγήο παξόρνπ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ή 

εθαξκόδεη ην άξζξν 9. 

6. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί 

ππνρξεώζεηο παξνρήο δεκόζηαο ππεξεζίαο 

ή όηαλ πξνθύπηεη θίλδπλνο εκθάληζεο κηαο 

παξόκνηαο θαηάζηαζεο, ε αξκόδηα αξρή 

δύλαηαη λα ιάβεη κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο. 

Τα κέηξα έθηαθηεο αλάγθεο δύλαληαη λα 

ιάβνπλ ηε κνξθή άκεζεο αλάζεζεο, ώζηε 

ε ππεξεζία λα αλαηεζεί ζε δηαθνξεηηθό 

πάξνρν γηα κέγηζην ρξνληθό δηάζηεκα ελόο 

έηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηόδνπ, ε αξκόδηα αξρή εθθηλεί κηα λέα 

δηαδηθαζία επηινγήο παξόρνπ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ ή εθαξκόδεη ην άξζξν 9. Η 

άζθεζε λόκηκσλ δηθαησκάησλ 

ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ή 

θιαδηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο 

ζηελ απεξγία δελ ζεσξείηαη δηαθνπή ησλ 

ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ νπνία 

κπνξνύλ λα ιεθζνύλ κέηξα έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/144 

Τροπολογία  144 

Keith Taylor 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ησλ ιηκέλσλ 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 11 – παράγραθος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τν παξόλ θεθάιαην θαη νη κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 δελ ηζρύνπλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ θαη 

επηβαηώλ. 

Τν παξόλ θεθάιαην θαη νη κεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 δελ ηζρύνπλ γηα 

ηηο ππεξεζίεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ, 

επηβαηώλ θαη πινήγεζεο. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0023/145 

Τροπολογία  145 

Keith Taylor 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE 

 

Έκθεζη A8-0023/2016 

Knut Fleckenstein 

Πξόζβαζε ζηελ αγνξά ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαθάλεηα ησλ ιηκέλσλ 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 14 – παράγραθος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, 

ηα ηέιε ιηκεληθώλ ππνδνκώλ ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηηο εκπνξηθέο 

πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπρλνύο 

ρξήζηεο ή πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ ιηκεληθώλ 

ππνδνκώλ, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

κηθξώλ απνζηάζεσλ ή νη πςειέο 

πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο, ε ελεξγεηαθή 

απνδνηηθόηεηα ή ε απνδνηηθόηεηα ησλ 

κεηαθνξώλ από πιεπξάο άλζξαθα. Τα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ελ 

ιόγσ δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα είλαη 

θαηάιιεια, αληηθεηκεληθά, δηαθαλή θαη 

ακεξόιεπηα θαη λα ζέβνληαη ηνπο θαλόλεο 

αληαγσληζκνύ. Εηδηθόηεξα, ε 

πξνθύπηνπζα δηαθνξνπνίεζε ζα είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ νηθείσλ ρξεζηώλ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ επί ίζνηο όξνηο. 

4. Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, 

ηα ηέιε ιηκεληθώλ ππνδνκώλ ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή 

ζηξαηεγηθή, ηηο εκπνξηθέο πξαθηηθέο θαη 

ηελ πνιηηηθή ρσξνζέηεζεο ηνπ ιηκέλα. 

Καηά ηνλ ηξόπν απηόλ, ηα ελ ιόγσ ηέιε 

ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ αλάινγα κε 

παξάγνληεο όπσο ε ζπρλόηεηα ρξήζεο 

ηνπ ιηκέλα ή πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεξε ρξήζε ησλ ιηκεληθώλ 

ππνδνκώλ, νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

κηθξώλ απνζηάζεσλ ή νη πςειέο 

πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο, ε ελεξγεηαθή 

απνδνηηθόηεηα ή ε απνδνηηθόηεηα ησλ 

κεηαθνξώλ από πιεπξάο άλζξαθα. Τα 

θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ελ 

ιόγσ δηαθνξνπνίεζε πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ππόςε ην εμσηεξηθό θόζηνο, λα είλαη 

θαηάιιεια, αληηθεηκεληθά, δηαθαλή θαη 

ακεξόιεπηα θαη λα ζέβνληαη ηνπο θαλόλεο 

αληαγσληζκνύ. Εηδηθόηεξα, ε 

πξνθύπηνπζα δηαθνξνπνίεζε ζα είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ νηθείσλ ρξεζηώλ ιηκεληθώλ 

ππεξεζηώλ επί ίζνηο όξνηο θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο. 

Or. en 

 

 


