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ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Ανακοίνωση και σχέδιο δράσης για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων
µεταφορών χωρίς σύνορα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι θαλάσσιες µεταφορές συνεπάγονται σύνθετες διοικητικές διαδικασίες, ακόµη και
όταν τα πλοία πλέουν µόνον µεταξύ λιµένων της ΕΕ (ενδοκοινοτικές θαλάσσιες
µεταφορές) και το φορτίο συνίσταται µόνον σε εµπορεύµατα σε ελεύθερη
κυκλοφορία («κοινοτικά εµπορεύµατα»). Κατά συνέπεια, οι ενδοκοινοτικές
θαλάσσιες µεταφορές εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται από κόστος διοικητικής
συµµόρφωσης, το οποίο τις καθιστά λιγότερο ελκυστική ως λύση για τη µεταφορά
εµπορευµάτων της εσωτερικής αγοράς.
Οι διαδικασίες αυτές απορρέουν από τον µεγάλο όγκο νοµοθεσίας, κυρίως
κοινοτικής, που συνίσταται σε τελωνειακούς κανόνες και κανόνες µεταφοράς,
κανονισµούς προστασίας ζώων και φυτών και σε διατυπώσεις για τα αποπλέοντα και
καταπλέοντα πλοία, οι οποίες σύµφωνα µε την άποψη της πλειονότητας των
ενδιαφεροµένων αποτελούν κύριο εµπόδιο στις ενδοκοινοτικές θαλάσσιες
µεταφορές.
Καθώς δεν υπάρχουν παρόµοιες διοικητικές διαδικασίες στις χερσαίες µεταφορές,
πολλοί ενδιαφερόµενοι ζητούν επισταµένα τη λήψη µέτρων και στο ναυτιλιακό
τοµέα.
Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο στα συµπεράσµατά του για την προώθηση των
θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων της 11ης ∆εκεµβρίου 2006 τόνισε ότι
είναι αναγκαίο να ενθαρρυνθεί η χρήση των ΘΜΜΑ και προς το σκοπό αυτό να
απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες. Το αίτηµα επαναλήφθηκε στα
συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε τη στρατηγική της Λισαβόνας της 12ης
Φεβρουαρίου 2007. Στα τέλη του 2006, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή επανέλαβε την έκκλησή της να καταργηθούν στη ναυτιλία οι έλεγχοι στα
εσωτερικά σύνορα.
Στην ενδιάµεση εξέταση της Λευκής Βίβλου για την πολιτική µεταφορών1, η
Επιτροπή εξήγγειλε τη δηµιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων µεταφορών χωρίς
σύνορα. Η ανάγκη να εξαλειφθούν τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει η
ενδοκοινοτική θαλάσσια κυκλοφορία ως προς άλλους τρόπους µεταφοράς τονίστηκε
επίσης στην ανακοίνωση «Γαλάζιο Βιβλίο» για µια ολοκληρωµένη ναυτιλιακή
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Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Η Ευρώπη σε συνεχή κίνηση - Βιώσιµη κινητικότητα στην ήπειρό µας Ενδιάµεση εξέταση της Λευκής Βίβλου του 2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις µεταφορές», COM
(2006) 314.
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πολιτική2. Η ιδέα συµβαδίζει απόλυτα µε την στρατηγική της Επιτροπής για
νοµοθετική απλούστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επιτροπή έχει εκδώσει επίσης ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή λιµενική πολιτική3,
η οποία πραγµατεύεται και άλλες δυσχέρειες εκτός από τα διοικητικά εµπόδια.
2.
Ο ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιων µεταφορών χωρίς σύνορα είναι µια ιδέα, µε
την οποία επεκτείνεται η εσωτερική αγορά στις ενδοκοινοτικές θαλάσσιες
µεταφορές µέσω της εξάλειψης ή της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών
στις ενδοκοινοτικές θαλάσσιες µεταφορές, µε στόχο να καταστούν πιο
αποτελεσµατικές και πιο ανταγωνιστικές και να συµβάλουν περισσότερο στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καθόρισε σειρά µέτρων, τα οποία περιγράφονται
στην παρούσα ανακοίνωση.
3.

ΡΟΛΟΣ

3.1.

Συµβολή των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων στη βιώσιµη και
ασφαλή κινητικότητα

ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α
∆ΙΑΤΡΟΠΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η παγκοσµιοποίηση και η διεύρυνση της ΕΕ επέφεραν
σηµαντική αύξηση του όγκου µεταφορών, η οποία οδήγησε σε συµφόρηση των
µεταφορών και σε αυξηµένη πίεση στο περιβάλλον και την ασφάλεια. Σύµφωνα µε
τις προβλέψεις, η ζήτηση µεταφορών θα συνεχίσει να αυξάνεται, πράγµα που
σηµαίνει ότι πρέπει να βελτιστοποιηθεί η χρήση όλων των τρόπων µεταφοράς, ιδίως
των ΘΜΜΑ, οι οποίες ανταποκρίνονται στη µορφολογία της Ευρώπης και στη
µακρά και ευπρόσιτη ακτογραµµή της.
Μολονότι αναµφίβολα µπορούν να γίνουν ακόµη πολλά, οι ΘΜΜΑ θεωρούνται ο
πιο φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος µεταφοράς, µε συγκριτικά χαµηλό εξωτερικό
κόστος και υψηλή ενεργειακή απόδοση.
Η ναυτιλία είναι επίσης συγκριτικά ασφαλής ως τρόπος µεταφοράς, µε κόστος
υποδοµής πολύ χαµηλότερο εκείνου των χερσαίων µεταφορών.
Η µεγαλύτερη χρήση των ΘΜΜΑ µπορεί να βοηθήσει την Κοινότητα να επιτύχει
τους µετά Κιότο στόχους για τις εκποµπές CO2.
3.2.

Τεχνικές λύσεις για απλούστερες διοικητικές διαδικασίες
Κύριο στοιχείο για την απλούστευση αυτή ήταν ο υποχρεωτικός εφοδιασµός των
πλοίων µε εξοπλισµό παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων.
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Ανακοίνωση: «Μια ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση» - COM (2007) 575
της 10.10.2007.
Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Ανακοίνωση σχετικά µε Ευρωπαϊκή Λιµενική Πολιτική»· COM (2007)
616 τελικό της 18.10.2007.
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Με βάση την οδηγία 2002/59/EΚ4, ο εξοπλισµός µε σύστηµα αυτόµατου εντοπισµού
πλοίων (AIS) είναι υποχρεωτικός για όλες σχεδόν τις κατηγορίες πλοίων. Σε
συγκεκριµένα σηµεία εγκαθίστανται υπηρεσίες εξυπηρέτησης κυκλοφορίας
πλοίων/συστήµατα πληροφοριών και διαχείρισης της κυκλοφορίας των πλοίων
(VTS/VTMIS), µε τη χρήση των πληροφοριών από το AIS, τα παράκτια ραντάρ και
τις ραδιοεπικοινωνίες, για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας.
Το 2006, η ΕΕ ενέκρινε τις τροπολογίες της σύµβασης SOLAS του ∆ΝΟ για την
έγκριση του Συστήµατος Αναγνώρισης και Εξ Αποστάσεως Παρακολούθησης
Πλοίων (LRIT) για πλοία 300 GT και άνω, από τον Ιανουάριο του 2009.
Τα συστήµατα αυτά θα εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για την καθιέρωση
περιβάλλοντος ηλεκτρονικής ναυτιλίας (e-Maritime) για εµπορεύµατα και
πλοήγηση, το οποίο θα καταστήσει τον τοµέα πιο ανταγωνιστικό και θα προσφέρει
λύσεις εναλλακτικές των διοικητικών ελέγχων και των ελέγχων εγγράφων που
ισχύουν σήµερα. Εν προκειµένω, η εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος
ναυτιλιακής επιτήρησης για την παρακολούθηση της κίνησης πλοίων στη θάλασσα
θα βελτιώσει ακόµη περισσότερο την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων.
4.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

4.1.

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι διατύπωσαν παρατηρήσεις για τον ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων
µεταφορών χωρίς σύνορα επ’ευκαιρία της διαβούλευσης για την ολοκληρωµένη
ναυτιλιακή πολιτική που άρχισε τον Ιούνιο του 2006. Η ειδική δηµόσια επιγραµµική
«∆ιαβούλευση για ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων µεταφορών χωρίς σύνορα που θα
ενισχύει την εσωτερική αγορά της ενδοευρωπαϊκής ναυτιλίας» άρχισε να λειτουργεί
τον Οκτώβριο του 2007.
Η ιδέα παρουσιάσθηκε στα εθνικά κέντρα επαφής για τις ΘΜΜΑ τον ∆εκέµβριο του
2007, στους ιθύνοντες της ναυτιλίας τον Απρίλιο του 2008, και σε σεµινάρια που
πραγµατοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2007 και τον Απρίλιο του 2008, όπου
διατυπώθηκαν µόνον θετικά σχόλια.
Ηµερίδες για τους ενδιαφερόµενους επί του θέµατος διοργανώθηκαν τον Μάρτιο του
2007 και τον Απρίλιο του 2008 στις Βρυξέλλες και στην Αµβέρσα, τον Οκτώβριο
του 2007 συστάθηκε µάλιστα µια οµάδα αναφοράς ενδιαφεροµένων απαρτιζόµενη
από εµπειρογνώµονες του κλάδου και της διοίκησης, η οποία θα υποβάλει προτάσεις
και να παρακολουθήσει τη µελέτη εκτίµησης των επιπτώσεων.
Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων µε τους ενδιαφερόµενους ανέκυψαν ορισµένα
θέµατα, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω.
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ιζ) οδηγία 2002/59/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002,
για τη δηµιουργία κοινοτικού συστήµατος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και
ενηµέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ (ΕΕJ L 208 της 5.8.2002, σ. 10).
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4.2.

Κύρια διοικητικά εµπόδια που τονίστηκαν κατά τη διαβούλευση
Οι ενδιαφερόµενοι έκριναν ότι οι διοικητικές διαδικασίες στη ναυτιλία πολύ συχνά
είναι, χωρίς λόγο, υπερβολικά πολύπλοκες, περιττές και µη εναρµονισµένες µεταξύ
κρατών µελών ή λιµένων. Ο απόπλους ή ο κατάπλους πλοίων από/προς λιµένες
επιβραδύνεται, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος και να καθυστερείται η
φόρτωση και η εκφόρτωση.
Όντως, οι θαλάσσιοι λιµένες της Κοινότητας αποτελούν µέρος της εξωτερικής
θαλάσσιας µεθοριακής γραµµής της ΕΕ· ο κατάπλους ή ο απόπλους δίνει το έναυσµα
για σειρά διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες περιλαµβάνουν ευρεία δέσµη
κοινοτικών και διεθνών πράξεων που αφορούν τελωνειακούς και φορολογικούς
κανόνες, κανόνες µεθοριακών ελέγχων, κανονισµούς για το εµπόριο, τις στατιστικές,
το περιβάλλον και τα απόβλητα, την φυτοπροστασία, την κτηνιατρική προστασία και
την προστασία της υγείας, κανονισµούς ασφάλειας και προστασίας (βλ. κατάλογο
στο παράρτηµα A της έκθεσης εκτίµησης των επιπτώσεων). Οι εν λόγω κανονισµοί
δεν είναι πάντοτε κατάλληλα συντονισµένοι, προκαλώντας ενίοτε καθυστερήσεις,
αλληλεπικαλύψεις και υπέρµετρο διοικητικό κόστος.
Οι λιµενικές ή τελωνειακές αρχές δεν µπορούν να επιτρέψουν την έναρξη των
εργασιών φορτοεκφόρτωσης µέχρι την ολοκλήρωση των διατυπώσεων του πλοίου.
Οι ώρες λειτουργίας των τελωνείων σε ορισµένους λιµένες δηµιουργούν
καθυστερήσεις στην επεξεργασία των πληροφοριών.
Οι ενδιαφερόµενοι ανέφεραν προβλήµατα λόγω της άσκησης διαφορετικών
πρακτικών, ανάλογα µε την οργάνωση του φορέα εκµετάλλευσης στο λιµένα
φόρτωσης. Για παράδειγµα, σε ορισµένα κράτη µέλη ορισµένα τελωνειακά
παραστατικά πρέπει να παραδίδονται στο πρωτότυπό τους στο τελωνείο, το οποίο
ενδεχοµένως βρίσκεται πολύ µακριά από την αποβάθρα, οι δε ώρες λειτουργίας ή η
τοποθεσία του τελωνείου µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη διακίνηση
των εµπορευµάτων. Σε ορισµένους λιµένες, η εκφόρτωση ενός πλοίου µπορεί να
αρχίσει µόνον µετά την ολοκλήρωση των διατυπώσεων µε τα δικαιολογητικά, οι
οποίες µπορούν να διαρκέσουν έως και µισή ηµέρα.
Πέραν αυτών των θεµάτων, υπάρχουν και άλλες διοικητικές δυσχέρειες, η
αντιµετώπιση των οποίων επιδιώκεται στην παρούσα ανακοίνωση:
• Η θαλάσσια µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων είναι περιορισµένη, δαπανηρή
και πολύπλοκη διότι υπεισέρχονται ταυτόχρονα πολλαπλοί φορείς υποκείµενοι σε
τεχνικής φύσεως νοµοθεσία, συχνά δε η θαλάσσια µεταφορά δεν είναι λύση και
τα εµπορεύµατα µεταφέρονται από ξηράς.
• Οι γλωσσικές δυσχέρειες είναι µια άλλη µεγάλη δυσκολία, διότι ορισµένες
λιµενικές αρχές αρνούνται δηλωτικά και πιστοποιητικά πλοίων που δεν έχουν
συνταχθεί στη γλώσσα τους.
• Οι υπηρεσίες πλοήγησης µπορούν να αποβούν σοβαρά προβληµατικές. Τα πλοία
σε δροµολόγια ΘΜΜΑ καταπλέουν τακτικά στους ίδιους λιµένες και οι
πλοίαρχοί τους είναι εξοικειωµένοι µε τα φυσικά χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο,
σε πολλές περιπτώσεις η παροχή συνδροµής πλοήγησης είναι υποχρεωτική. Ενώ
ορισµένες χώρες παρέχουν όντως πιστοποιητικό εξαίρεσης πλοηγού (ΠΕΠ),
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συχνά υπάρχουν απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο που καθιστούν δύσκολη την
έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.
• Τα ηλεκτρονικά δηλωτικά δεν είναι καθολικά αποδεκτά από όλους τους λιµένες
στην ΕΕ. Μόνον το 55% των λιµένων χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά συστήµατα για
την επεξεργασία των πληροφοριών πλοίων και εµπορευµάτων, ενώ είναι ακόµη
συνήθης η χρήση τηλεοµοιοτυπικού και τηλεφώνου.
• Μόνον ορισµένα κράτη µέλη διαθέτουν προσέγγιση ενιαίας εθνικής θυρίδας. Η
σύνδεση του SafeSeaNet µε τα δίκτυα των λιµένων είναι πολύ περιορισµένη και
πραγµατοποιείται ανταλλαγή δεδοµένων µόνον εφόσον τη ζητήσουν οι εθνικές
αρχές. Η ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ λιµένων είναι στην πράξη
ανύπαρκτη.
Το κόστος που συνεπάγονται αυτές οι διοικητικές διαδικασίες υπολογίσθηκε (βλ.
έκθεση εκτίµησης των επιπτώσεων).
5.

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
Για να διευρυνθεί η εσωτερική αγορά στη ναυτιλία και να δηµιουργηθεί ευρωπαϊκός
χώρος θαλάσσιων µεταφορών χωρίς σύνορα, η Επιτροπή προτείνει σειρά δράσεων, η
οποία περιλαµβάνει νοµοθετικά µέτρα, τα οποία απαιτούν καλύτερη προετοιµασία
και θα προταθούν αργότερα, και συστάσεις προς τα κράτη µέλη. Η εκτίµηση των
επιπτώσεων αυτών των µέτρων έχει ολοκληρωθεί και η σχετική έκθεση διατίθεται
στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5.1.

Βραχυπρόθεσµα µέτρα σε επίπεδο ΕΕ

5.1.1.

Απλούστευση τελωνειακών διατυπώσεων για πλοία που πλέουν µόνον µεταξύ λιµένων
της ΕΕ
Η κύρια αιτία για τη δηµιουργία ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων µεταφορών χωρίς
σύνορα είναι να καταστούν οι θαλάσσιες µεταφορές πιο αποτελεσµατικές µε την
κατάργηση των διοικητικών διατυπώσεων για εµπορεύµατα σε ελεύθερη
κυκλοφορία (κοινοτικά εµπορεύµατα): µε τον κατάπλου τους σε λιµένα της ΕΕ, τα
πλοία που προέρχονται από άλλο λιµένα της ΕΕ και µεταφέρουν κοινοτικά
εµπορεύµατα δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν αποδεικτικά για τον κοινοτικό
χαρακτήρα των εµπορευµάτων τους. Αυτό θα αποτελέσει σηµαντικό πρόσθετο βήµα
στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
Στις αρχές του 2009, η Επιτροπή θα προτείνει τροποποίηση του κανονισµού για τον
καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα5
ώστε να καθιερωθεί νόµιµο τεκµήριο ότι τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται µεταξύ
κοινοτικών λιµένων έχουν τον χαρακτήρα κοινοτικών εµπορευµάτων, ώστε να µην
απαιτούνται αποδεικτικά έγγραφα για τον κοινοτικό χαρακτήρα τους.

5
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Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για την εφαρµογή του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ
L 302 της 19.10.1992, σ. 1)·
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Το νόµιµο τεκµήριο θα ισχύει για εµπορεύµατα που µεταφέρονται µεταξύ λιµένων
στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας µε πλοίο, το οποίο δεν έχει αποπλεύσει,
καταπλεύσει ή σταθµεύσει σε λιµένα εκτός του εδάφους αυτού ή σε ελεύθερη ζώνη
ελέγχου του τύπου I (όπως ορίζεται στις διατάξεις εφαρµογής του κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα), µε την προϋπόθεση ότι τα εµπορεύµατα µεταφέρονται µε την
κάλυψη ενός και µόνον παραστατικού µεταφοράς που έχει εκδοθεί σε κράτος µέλος.
Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα που µεταφέρουν τα πλοία αυτά θα καλύπτονται από
τη διαδικασία διαµετακόµισης.
Το ισχύον νόµιµο τεκµήριο, το οποίο περιορίζεται στα πλοία που πλέουν µεταξύ
λιµένων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και έχουν λάβει προηγουµένως
τελωνειακή έγκριση – «εγκεκριµένες θαλάσσιες τακτικές γραµµές» - µπορεί
συνεπώς να καταργηθεί.
Η Επιτροπή θα προτείνει το 2010 ως έτος έναρξης ισχύος των νέων κανόνων. Η
Επιτροπή κρίνει ότι η τροποποίηση του κανονισµού για τον καθορισµό ορισµένων
διατάξεων εφαρµογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα είναι σκόπιµη για να
επιτευχθεί ένας από τους κύριους στόχους του ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων
µεταφορών χωρίς σύνορα, µε τον οποίο θα µειωθεί αισθητά ο διοικητικός φόρτος
της ενδοκοινοτικής ναυτιλίας, χωρίς να δηµιουργούνται δυσµενείς επιπτώσεις σε
άλλες κατηγορίες θαλάσσιων µεταφορών εµπορευµάτων προέλευσης τρίτων χωρών.
Κατά τον τρόπο αυτό θα µεγιστοποιηθούν τα οφέλη του εκσυγχρονισµένου
τελωνειακού κώδικα και του συστήµατος e-Customs ως προς τη µείωση του
διοικητικού φόρτου µεταφοράς.
5.1.2.

Κατευθύνσεις επίσπευσης των ελέγχων εγγράφων που αφορούν τη µεταφορά ζωικών
και φυτικών προϊόντων µεταξύ λιµένων της ΕΕ
Τα ζωικά προϊόντα και τα ζωντανά ζώα κοινοτικής προέλευσης υπόκεινται σε
ελέγχους εγγράφων, όταν εκφορτώνονται σε λιµένες µε µεθοριακό σταθµό
επιθεώρησης και µεταφέρονται µε θαλάσσιο δροµολόγιο το οποίο δεν είναι τακτικό
και δεν συνδέει απευθείας δύο κοινοτικούς λιµένες. Ο λόγος είναι να
αντιµετωπίζεται το ενδεχόµενο τυχαίας ή δόλιας παρουσίασης εµπορευµάτων τρίτης
χώρας ως εµπορεύµατα κοινοτικής καταγωγής, ενδεχόµενο το οποίο εκθέτει την
Κοινότητα σε σηµαντικούς κινδύνους κατά της προστασίας της υγείας του κοινού
και των ζώων.
Με συγκεκριµένες κατευθύνσεις, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τον
αποτελεσµατικότερο και ταχύτερο εκτελωνισµό ζωικών και φυτικών προϊόντων στις
ενδοκοινοτικές θαλάσσιες µεταφορές, όπως περιγράφεται στην οδηγία 89/662/EΟΚ6
του Συµβουλίου για τους κτηνιατρικούς ελέγχους, στην οδηγία 90/425/EΟΚ7 του
Συµβουλίου για τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους και στην οδηγία
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Οδηγία του Συµβουλίου, της 11ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς ελέγχους που
εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L
395 της 30.12.1989, σ. 13).
Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και
ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων και
προϊόντων µε προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29)·
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2000/29/EΚ8 του Συµβουλίου για προστατευτικά µέτρα για τα φυτά ή τα φυτικά
προϊόντα. Θα δηµιουργηθούν ενδεχοµένως δυνατότητες συνέργειας στους ελέγχους,
ιδίως των εγγράφων, που απαιτούνται πριν επιτραπεί ο εκτελωνισµός τέτοιων
προϊόντων σε κοινοτικούς λιµένες. Πολλοί ενδιαφερόµενοι παρατήρησαν
αλληλεπικάλυψη αυτών των ελέγχων, η οποία προκαλεί καθυστερήσεις και αύξηση
του κόστους εκτελωνισµού. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η βέλτιστη πρακτική
ορισµένων λιµένων προσφέρει ευκαιρίες για αποτελεσµατικότερους ελέγχους, χωρίς
να διακυβεύεται η ασφάλεια. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές θα περιληφθούν σε
κατευθύνσεις σχετικές µε τη διαδικασία που εφαρµόζεται για τη θαλάσσια µεταφορά
ζωικών και φυτικών προϊόντων. Στις κατευθύνσεις θα αποσαφηνίζονται, µεταξύ
άλλων, οι διαδικασίες που θα εφαρµόζονται για ζωικά προϊόντα και ζωντανά ζώα
κοινοτικής καταγωγής, εάν το πλοίο καταπλέει σε λιµένα µε µεθοριακό σταθµό
επιθεώρησης, και οι διαδικασίες που θα εφαρµόζονται για ζωικά προϊόντα και
ζωντανά ζώα µη κοινοτικής καταγωγής. Θα καλυφθούν επίσης τα εµπορεύµατα που
µεταφέρονται µε διαδικασία διαµετακόµισης, µεταφορτωµένων εµπορευµάτων ή
εµπορευµάτων που εισάγονται απευθείας. Θα προωθηθεί κοινή προσέγγιση, µε την
οποία θα αποσαφηνίζεται η έννοια των τακτικών γραµµών και θα ενθαρρυνθεί η
χρήση της ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων και ο πιο αποτελεσµατικός
συντονισµός των τελωνείων.
Η Επιτροπή θα αρχίσει αµέσως συζητήσεις µε τα κράτη µέλη µε σκοπό την επίτευξη
συµφωνίας για τις κατευθύνσεις αυτές το 2009. Εάν χρειασθεί, υπάρχει επίσης το
ενδεχόµενο να τροποποιηθούν οι κοινοτικές διαδικασίες εισαγωγής ζωικών
προϊόντων και ζωντανών ζώων, όταν εξετασθούν.
5.1.3.

Εξορθολογισµός των εγγράφων που απαιτούνται µε βάση διαφορετικά νοµοθετήµατα
Άλλο µέτρο απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών θα είναι να αποσαφηνισθεί
η χρήση των εναρµονισµένων εντύπων του ∆ΝΟ/FAL µε πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που θα αντικαταστήσει την οδηγία
2002/6/EΚ9 σχετικά µε τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον
κατάπλου ή/και απόπλου από λιµένες. Σύµφωνα µε την πρόταση, θα απαιτείται η
χρήση συστηµάτων ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων για την ανταλλαγή
δεδοµένων και θα εγκαταλειφθούν τα έντυπα έγγραφα το αργότερο το 2013. Θα
προετοιµασθεί το έδαφος για την πρόβλεψη ενός και µόνον παραθύρου, µέσω του
οποίου θα διεκπεραιώνονται όλες οι διοικητικές διαδικασίες µε συντονισµένο τρόπο
µεταξύ των διαφόρων φορέων, µε τη χρήση της ηλεκτρονικής µετάδοσης
δεδοµένων.
Επίσης, θα εξαλειφθούν οι αλληλεπικαλύψεις των οδηγιών 95/21/EΚ10,
2000/59/EΚ11, 2002/59/EΚ µε τον κανονισµό 725/200412, θα διατηρηθούν όµως οι
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Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί µέτρων κατά της εισαγωγής στην
Κοινότητα οργανισµών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο
εσωτερικό της Κοινότητας.(ΕΕ L 169 της 10.7.2000,σ.1).
.
Οδηγία 2002/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις διατυπώσεις
υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιµένες των κρατών µελών
της Κοινότητας (ΕΕ L 67 της 9.3.2002, σ. 31).
Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 για την επιβολή, σχετικά µε τη ναυσιπλοΐα
που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιµένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους
µέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις
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ίδιες πληροφορίες σε τυποποιηµένη µορφή. Το όφελος του µέτρου αυτού θα είναι η
επίσπευση των διοικητικών διαδικασιών, η διαµόρφωση πλαισίου που θα επιτρέπει
σε µεταφορείς και αρµόδιους υπαλλήλους να ασχολούνται µια και µόνον φορά µε
την επεξεργασία των διατυπώσεων εγγράφων.
5.2.

Μεσοπρόθεσµα µέτρα σε επίπεδο ΕΕ
Εκτός από τα βραχυπρόθεσµα µέτρα που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή θα αρχίσει
να εργάζεται το 2009 σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους για την εφαρµογή
των µέτρων που περιγράφονται στη συνέχεια, προκειµένου να προτείνει λύσεις το
2010.

5.2.1.

Απλούστευση διοικητικών διατυπώσεων για πλοία που πλέουν µεταξύ λιµένων της ΕΕ
αλλά µε ενδιάµεση στάση σε τρίτη χώρα ή ελεύθερη ζώνη
Για τα µεσοπρόθεσµα µέτρα, η Επιτροπή έχει ήδη προβλέψει διευκόλυνση των
πλοίων θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων και θαλάσσιων αρτηριών που
σταθµεύουν σε λιµένα τρίτης χώρας ή σε ελεύθερη ζώνη µε την ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών µέσων, µέσω των οποίων ταυτοποιούνται τα κοινοτικά εµπορεύµατα
που µεταφέρονται µε αυτά τα πλοία, βάσει του εκσυγχρονισµένου τελωνειακού
κώδικα και του ενιαίου παραθύρου. Η Επιτροπή θα µειώσει έτσι περισσότερο το
κόστος για τις επιχειρήσεις µεταφοράς κοινοτικών εµπορευµάτων εντός της
Κοινότητας.

5.2.2.

Αναβαθµισµένη µετάδοση ηλεκτρονικών δεδοµένων
Η Επιτροπή εξήγγειλε στο σχέδιο δράσης που περιλαµβάνει η Λευκή Βίβλος της του
2006 για την πολιτική µεταφορών ότι θα προτείνει µέτρα για την εξάπλωση των
συστηµάτων e-maritime. Πράγµατι, πέραν της οδηγίας 2002/59/EΚ, η οποία
αποτελεί τη νοµική βάση για την εναρµόνιση του συστήµατος διαχείρισης της
κυκλοφορίας των σκαφών και σχετικής πληροφόρησης (VTMIS) και της
κοινοποίησης δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών, στους λιµένες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης λειτουργούν σήµερα ή πρόκειται να λειτουργήσουν αρκετά συστήµατα
πληροφοριών. Καθένα από τα συστήµατα αυτά εξυπηρετεί διαφορετικό στόχο.
Υπάρχουν επίσης αρκετά δίκτυα διάδοσης πληροφοριών για την κυκλοφορία των
πλοίων µεταξύ των κρατών µελών. Συνεπώς χρειάζεται να ενοποιηθούν τα δίκτυα
αυτά στην ΕΕ, όπως και το δίκτυο SafeSeaNet. Η ενοποίηση των συστηµάτων
ναυτιλιακής επιτήρησης θα αναβαθµίσουν σε µεγάλο βαθµό την παρακολούθηση
των πλοίων και την ιχνηλάτηση της κυκλοφορίας.
Έτσι θα γίνουν πιο εύκολες οι διοικητικές διαδικασίες για τα πλοία που καταπλέουν
ή αποπλέουν από λιµένα, καθώς επίσης και οι τελωνειακές διατυπώσεις. Όντως, οι
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συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιµένα) ΕΕ L 157 της
7.7.1995, σ. 1.
Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000,
σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L
332 της 28.12.2000, σ. 81).
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης
Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις (ΕΕ L 129
της 29.4.2004, σ. 6).
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τελωνειακές αρχές πρέπει να είναι χρήστες των συστηµάτων e-maritime, αυτό δε το
σύστηµα πρέπει να είναι πλήρως συµβατό µε το σύστηµα e-Customs που
καθιερώθηκε µε την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ13.
Η δηµιουργία αδιάλειπτης ροής των εγγράφων µεταφοράς, η οποία είναι και το
αντικείµενο του έργου e-Freight της Επιτροπής, θα αυξήσει εν τέλει την
ανταγωνιστικότητα των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων σε
περισσότερες θαλάσσιες αρτηρίες µεταφοράς από πόρτα σε πόρτα.
5.2.3.

Ενιαία διοικητική θυρίδα
Η Επιτροπή εκπονεί µέτρα για «ενιαίες εθνικές θυρίδες». Ενιαίο παράθυρο είναι ένα
σύστηµα, το οποίο επιτρέπει στους συναλλασσόµενους να υποβάλλουν πληροφορίες
σε έναν ενιαίο φορέα για την εκπλήρωση όλων των ρυθµιστικών απαιτήσεων
εισαγωγής ή εξαγωγής.
Σήµερα, τα πλοία πρέπει να έρχονται σε επαφή µε πολλούς αρµοδίους στους λιµένες
για τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών διαδικασιών. Αυτό επηρεάζει σηµαντικά
το κόστος, την ταχύτητα χειρισµού των εµπορευµάτων και την όλη αξιοπιστία του
συστήµατος. Η καθιέρωση µιας και µόνον υπηρεσίας, η οποία θα χειρίζεται όλο το
γραφειοκρατικό µέρος, θα είναι πολύ χρήσιµη. Όντως, οι διοικητικές διατυπώσεις θα
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά ή µε συντονισµό των φορέων.
Ένα πρώτο βήµα έχει γίνει µε την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ, η οποία θεσπίζει
ενιαία θυρίδα για τις διατυπώσεις που αφορούν εµπορεύµατα. Σε συνεργασία µε
τους διαφόρους ενδιαφεροµένους θα εκπονηθούν µέτρα εφαρµογής και µέτρα για
την εφάπαξ υποβολή όλων των πληροφοριών που είναι αναγκαίες στις λιµενικές
αρχές.
Τα µέτρα αυτά θα συνδυασθούν µε τα µέτρα ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων,
µέσω της οποίας θα γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ πλοίων και αρµοδίων
αρχών σε ηλεκτρονική µορφή κατά το µέγιστο δυνατόν.

5.2.4.

Απλούστευση των κανόνων θαλάσσιας µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων
Οι κανονισµοί για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα αρµόζουν καλύτερα στις οδικές
µεταφορές παρά στις θαλάσσιες. Ο Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
(κώδικας IMDG)14 και η οδηγία 2002/59/EΚ περιέχουν ειδικές διατάξεις για τη
µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων που ορίζουν ειδική διαδικασία, η οποία
συνεπάγεται έγκαιρη υποβολή κοινοποιήσεων και δηλώσεων και είναι πολύ
αυστηρότερη σε σύγκριση µε τις οδικές µεταφορές.

13
14
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Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ένα περιβάλλον
χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εµπορικές επιχειρήσεις.
∆ιεθνής Ναυτικός Κώδικας Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (IMDG) που εκδόθηκε το 1960 από τον
∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό.
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Μια λύση είναι να απλουστευθούν οι κανονισµοί σχετικά µε τα επικίνδυνα
εµπορεύµατα που µεταφέρονται µε φορτηγά σε οχηµαταγωγά πλοία, οι οποίοι είναι
συµβατοί µε την οδηγία 94/55/ΕΚ15 του Συµβουλίου και µε τον κανονισµό ADR16.
Εάν εγκριθεί η πρόταση αυτή, δεν θα χρειάζεται πλέον να εφαρµόζονται κατά
γράµµα οι σύνθετες διαδικασίες που ορίζουν ο κώδικας IMDG και οι εθνικοί
κανονισµοί. Οι ναυτιλιακές αρχές πρέπει να αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά ADR
που εκδίδονται για τα φορτηγά.
Οι γενικοί κανόνες σχετικά µε τη µεταφορά, τη στοιβασία και τον διαχωρισµό των
επικίνδυνων εµπορευµάτων θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τον
κώδικα IMDG, αλλά πρέπει να επιτραπούν ορισµένες επεκτάσεις στους τύπους και
τις ποσότητες επικίνδυνων εµπορευµάτων στα πλοία µε βάση τον κώδικα ADR.
Η Επιτροπή προτίθεται να διαβουλευθεί µε τους αρµοδίους µεταφοράς επικίνδυνων
εµπορευµάτων όλων των τρόπων µεταφοράς, προκειµένου να υποβάλει πρόταση
εναρµονισµένων και απλουστευµένων κανόνων ή να καλέσει τα κράτη µέλη να
προβούν σε περιφερειακές συµφωνίες παρεµφερείς µε το µνηµόνιο συµφωνίας που
έχουν ήδη αποδεχθεί οι παράκτιες χώρες της Βαλτικής. Η προτεινόµενη
απλούστευση δεν θα επιφέρει µείωση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας.
5.3.

Συστάσεις προς τα κράτη µέλη

5.3.1.

Συντονισµός των διοικητικών επιθεωρήσεων µε σκοπό τη συντόµευση των χρόνων
παράδοσης των εµπορευµάτων
Ένα άλλο µέτρο είναι να οργανώνονται, κατά περίπτωση, «εφάπαξ επιθεώρηση»,
κατά τις οποίες οι αρµόδιες αρχές σε έναν λιµένα που πρέπει να επιθεωρήσουν πλοίο
(π.χ. για έλεγχο της υγείας και της ασφάλειας, περιβαλλοντικό έλεγχο, κτηνιατρικό,
φυτο-υγειονοµικό ή άλλο έλεγχο), να εκτελούν την επιθεώρηση ταυτόχρονα µε
συντονισµένο τρόπο. Έτσι θα µειωθούν οι καθυστερήσεις και θα βελτιωθεί ο χρόνος
παράδοσης των πλοίων. Τα κράτη µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τις λιµενικές
διοικήσεις να προγραµµατίζουν τις επιθεωρήσεις τους από κοινού, ώστε να
µειωθούν οι αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις στις ΘΜΜΑ χωρίς να ελαττωθεί η
ποιότητα των επιθεωρήσεων.

5.3.2.

∆ιευκόλυνση της διοικητικής επικοινωνίας
Οι εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη χρησιµοποιούµενη γλώσσα συχνά
δηµιουργούν δυσκολίες στην ανάπτυξη του δικτύου των ΘΜΜΑ. Σε ορισµένα πεδία
αντιµετωπίσθηκαν τα προβλήµατα επικοινωνίας µε τη χρήση κοινής γειτονικής
γλώσσας ή της αγγλικής.
Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να εκτιµήσουν τη σκοπιµότητα χρήσης µιας
συµπεφωνηµένης γλώσσας ή της αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας σε όλα τα
ναυτιλιακά διοικητικά έγγραφα και διαδικασίες.
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Οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 1994, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΕΕ L 319, 12.12.1994).
Ευρωπαϊκή συµφωνία σχετικά µε τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων (ADR) της
30ής Σεπτεµβρίου 1957.
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Οι διατάξεις της σύµβασης SOLAS κεφάλαιο V κανονισµός 14 παράγραφος 4 (όπως
αναφέρεται στην οδηγία 2001/25/EΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των
ναυτικών) πρέπει να καταστούν αυστηρότερες, καθώς τα κράτη µέλη είναι
συµβαλλόµενα µέρη της σύµβασης SOLAS. Από πρακτική άποψη, αυτό σηµαίνει
ότι πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής επικοινωνία σε µια κοινή γλώσσα µεταξύ του
προσωπικού που εργάζεται στους λιµένες (τελωνειακές αρχές, λιµενικές αρχές,
υγειονοµικοί επιθεωρητές, κλπ.) και των πληρωµάτων των πλοίων.
5.3.3.

Έκδοση πιστοποιητικού εξαίρεσης πλοηγού (ΠΕΠ)
Τα κράτη µέλη καλούνται να διαµορφώσουν ρυθµιστικό πλαίσιο, το οποίο θα
επιτρέπει πιο εύκολα την εξαίρεση πλοηγού.
Αυτό το ρυθµιστικό πλαίσιο θα επιτρέπει τη χορήγηση εξαίρεσης πλοηγού στους
πλοιάρχους που δεν οµιλούν την επίσηµη γλώσσα της χώρας. Με τη λύση αυτή θα
απλουστευθούν οι υπάρχοντες κανονισµοί και θα επιτρέπεται σε όλες τις
επιχειρήσεις µεταφοράς που εκτελούν συχνά δροµολόγια να ζητούν ΠΕΠ µε πιο
εύκολο τρόπο.
Οι όροι για την έκδοση ΠΕΠ πρέπει να είναι εύλογοι και να µην περιέχουν στοιχεία
προστατευτισµού. Τυχόν αλλαγή των χαρακτηριστικών του δροµολογίου δεν πρέπει
να συνεπάγεται την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων από τον πλοίαρχο για όλες
τις πτυχές πρόκρισης και εξέτασης για την έκδοση ΠΕΠ.
Tο µέτρο θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις θαλάσσιων
µεταφορών µικρών αποστάσεων και σε βραχύτερο χρόνο παράδοσης των πλοίων
στους λιµένες. Η απαιτούµενη δράση για να τεθεί σε εφαρµογή η συγκεκριµένη
σύσταση πρέπει να αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο και µε συντονισµό µεταξύ εθνικών
αρχών.

5.3.4.

Εξορθολογισµός ροής και χώρου στους λιµένες
Ένα άλλο µέτρο που συνιστάται είναι ο φυσικός διαχωρισµός στους λιµένες των
χώρων που προορίζονται για τις ΘΜΜΑ από τους χώρους για την κίνηση
εµπορευµατοκιβωτίων και την κίνηση των οχηµαταγωγών. Το όφελος του µέτρου θα
είναι η ορθολογικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας στον λιµένα και ο βραχύτερος
χρόνος παράδοσης των πλοίων.
Ενδέχεται να αυξηθεί το κόστος υποδοµής λόγω του µέτρου· ωστόσο, το µέτρο δεν
είναι άσκοπο. Συγκεκριµένα, µε το µέτρο αυτό είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβληµα
της προτεραιότητας που δίδεται στα ποντοπόρα πλοία και να έχουν τα πλοία των
ΘΜΜΑ βελτιστοποιηµένο και ταχύτερο χρόνο παράδοσης.

6.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ∆ΡΑΣΗ

6.1.

Μηχανισµός για καλύτερο συντονισµό των διοικητικών υπηρεσιών σε όλα τα
επίπεδα
Ο ανεπαρκής επιχειρησιακός συντονισµός µεταξύ των διαφόρων διοικητικών
υπηρεσιών και των φορέων εκµετάλλευσης σε επίπεδο λιµένα (π.χ. λιµενικές αρχές,
φορείς εκµετάλλευσης τερµατικών σταθµών, τελωνεία, υγειονοµικές υπηρεσίες,

EL

12

EL

υπηρεσίες φυτουγειονοµικών και κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσεων,
ναυτιλιακά πρακτορεία, πλοίαρχοι) και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αναφέρθηκε
ως κύρια αιτία αδικαιολόγητων εξόδων και αναποτελεσµατικότητας.
Τα κράτη µέλη πρέπει να καλέσουν τις τοπικές αρχές να βελτιώσουν τον
επιχειρησιακό συντονισµό εξασφαλίζοντας ότι η ακολουθία των διοικητικών
ενεργειών δεν προκαλεί άσκοπες καθυστερήσεις.
Στο σχέδιο αυτό πρέπει να συµµετέχουν όλοι οι ενδιαφερόµενοι, να καθοριστούν
στόχοι για τη µείωση του διοικητικού φόρτου στις ΘΜΜΑ και να προγραµµατιστεί
η αναγκαία εκπαίδευση για τη χρήση κοινών και προηγµένων µέσων επικοινωνίας.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οµάδα κέντρων επαφής για τις ΘΜΜΑ17 πρέπει να
υποδείξει τα σηµεία σύνδεσης µεταξύ κρατών µελών και λιµένων που χρειάζονται,
να αναφέρει ποια είναι τα µόνιµα προβλήµατα και να προτείνει λύσεις. Η Επιτροπή
θα συνεργασθεί για την επίτευξη της αναγκαίας συνεργασίας και της ροής
πληροφοριών µεταξύ των οµάδων εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής σε
συγκεκριµένα θέµατα (µεταφορές, περιβάλλον, τελωνεία, µεθοριακοί έλεγχοι, υγεία
κλπ).
6.2.

Παρακολούθηση και αναφορά
Οι βραχυπρόθεσµες δράσεις πρέπει να αρχίσουν το 2010 και οι µεσοπρόθεσµες το
2013. Τα αποτελέσµατα των µέτρων για τη στροφή των µεταφορών πρέπει να είναι
υπολογίσιµα το επόµενο έτος από την έναρξη εφαρµογής τους.
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πρόοδο που σηµειώνεται στη δηµιουργία του
ευρωπαϊκού χώρου θαλάσσιων µεταφορών χωρίς σύνορα, θα συνεκτιµήσει τυχόν
προβλήµατα που θα προκύψουν κατά την φάση εφαρµογής και θα προτείνει
διορθωτικά µέτρα, εάν χρειασθεί.
Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να συµπεριλάβει έκθεση για τη δράση που
περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση, η οποία επί παραδείγµατι θα καλύπτει τις
εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε την έναρξη ισχύος των νοµοθετικών και
άλλων µέτρων που συνιστώνται στην παρούσα ανακοίνωση, στην τακτική της
έκθεση για τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων που προβλέπεται για το
2012.
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Οµάδα κέντρων επαφής για τις θαλάσσιες µεταφορές µικρών αποστάσεων και τις θαλάσσιες αρτηρίες.
Η οµάδα συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαρτίζεται από εµπεριογνώµονες των κρατών
µελών και των υποψήφιων χωρών, εκπροσώπους των κέντρων προώθησης των θαλάσσιων µεταφορών
µικρών αποστάσεων και του Ναυτιλιακού Φόρουµ.
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7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Με τον ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων µεταφορών χωρίς σύνορα, η Επιτροπή
επιδιώκει να ενισχυθεί η συνολική αποτελεσµατικότητα των ενδοκοινοτικών
θαλάσσιων µεταφορών µέσω της άρσης των κύριων διοικητικών εµποδίων στην
ανάπτυξη των ΘΜΜΑ. Αυτός ο τρόπος µεταφοράς θα βοηθήσει σηµαντικά την ΕΕ
στην εκπλήρωση των περιβαλλοντικών δεσµεύσεών της και στην αντιµετώπιση της
ενεργειακής πρόκλησης µε καλύτερους όρους ανταγωνισµού µε τις οδικές
µεταφορές. Η συγκεκριµένη ιδέα εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική, η οποία
περιλαµβάνει τις θαλάσσιες αρτηρίες και νέα δροµολόγια θαλάσσιων µεταφορών
µικρών αποστάσεων µέσω του προγράµµατος Marco Polo και των έργων ∆Ε∆-Μ,
µεγαλύτερη διαφάνεια στα λιµενικά τέλη, αποτελεσµατικές συνδέσεις µε τις
σιδηροδροµικές και εσωτερικές πλωτές µεταφορές µε την ενδοχώρα και µικρότερο
περιβαλλοντικό αντίκτυπο από λιµένες και πλοία. Οι ΘΜΜΑ µπορούν επίσης να
συµβάλουν στη διατήρηση της µεγάλης τεχνογνωσίας που διαθέτει η ΕΕ στη
ναυτιλία εν γένει και να τη βοηθήσουν να διατηρήσει τη θέση της ως καίριου
παράγοντα στην παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας.
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