
Sayı:    
   

Ayrıntılı bilgi için: Güner Özdemir - 

      Komitesi’nde limanların 
 effaflı ın artırılması ve AB çapında liman hizmetlerine ula ımda adil ko 
 turulması için 27 Haziran’da Avrupa Parlamentosu tarafından yeni bir AB 
Regülasyonu yoluyla belirlenmesi konusunda hazırlanan teklifi onayladı. 

     ımacılı ı ekonomik geli     
 tur. Enerji, gıda ve malların arz güvenli   ımacılı ı AB ithalatı ve 
ihracatını dünyanın geri kalanına ula tırmada önemli bir araçtır. AB'nin dı   ımacılı ının 
%90'ının deniz yoluyla yapıldı ı bilinmektedir. Gelen-giden ürünlerin %74’ü AB’ye 
  tırılmaktadır. Limanlar hem iç pazarda malların dol ımı hem de anakaranın 
 lantısı açısından önemlidir. 

Yeni kurallar yoluyla limanların daha verimli hale      
  lanması hedeflenmektedir. AB dı ı ülkelerdeki 
limanlara ve tıkalı yollara alternatif olarak kısa   ımacılı ının rekabetçili 

artırılması hedeflenmektedir. Daha rekabetçi tesisl      ımdaki 
kullanıcıların maliyetlerinin azaltılması gereklidi

imdiye kadar AB limanları sadece yatay mevzuatlarla    


Yeni Kurallar ve Hizmetlerin Kapsamı 

 ıma A ları’nda Çekirdek a  

alan 300’ün üzerinde limanda uygulanacaktır. AB’de nakliyenin %96’sı ile yolcuların %93’ü 
bu TEN-T limanları arasında ta ınmaktadır. 

Farklı kategorilerdeki liman hizmetleri konusunda k     
 effaflık kurallarına tabi olacak ancak giri  hükümlerinden muaf sayılacaktır. Üye 
ülkeler bu hizmetleri adalet divanı içtihat hukukuna göre nasıl organize edecekleri konusunda 
serbest olacaklardır. 

 

   (tarama) ancak kamu fonları kullanan 
 ılanabilecektir. 
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 effaflıkta artı

Reformla liman hizmetleri ile liman altyapı ücretle effaf hale getirilmektedir. Ayrıca 
devlet, limanlar ve liman hizmet operatörleri arası    effaflı ın 
artırılması mümkün olmaktadır, mesela bir liman yönetimi kamu fonları kullanıyorsa bu 
fonların nasıl kullanıldı ını göstermek için ayrı hesaplarda tutmalıdır. 

effaflıktaki artı , kamu fonlarının daha iyi kullanımı ve AB rekabet kurallarının daha etkin 
ve adil uygulanmasına katkı sa layacaktır.  

 

 im için daha açık kurallar için bir çerçeve 
 turulması yoluyla belirsizliklerin azaltılması ve fırsat e    lanması 


  

 ulları ve taslakta belirtilen belli ko  layıcıların 
sayılarını sınırlandırabilecektir. 

  layıcıların sayılarının sınırlandırılması; meselâ g   
sürdürülebilirlik kapsamında mümkün olabilecektir. 



 ın nihai haline getirildikten sonra öncelikle Parlamento, sonra da Konsey tarafından 
onaylanması gerekmektedir. Bu sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. 

Regülasyon, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasını ta     

girecektir. Zaman sınırlı sözle melerde bir etkisi olmayacak, ancak zaman sınırlı o
  tırılmaları gerekecektir. 

   

  


