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Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(7) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 

καθορίσουν προδιαγραφές για τις 

υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Οι 

προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες προς τους στόχους πολιτικής 

όπως αυτοί αναφέρονται σε έγγραφα 

πολιτικής δημόσιων μεταφορών στα κράτη 

μέλη. 

(7) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 

καθορίσουν προδιαγραφές για τις 

υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Οι 

προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες προς τους στόχους πολιτικής 

όπως αυτοί αναφέρονται σε έγγραφα 

πολιτικής δημόσιων μεταφορών στα κράτη 

μέλη και να υιοθετούνται από τα 

αντίστοιχα σχέδια μεταφορών που έχουν 

εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές που είναι 

υπεύθυνες για τις περιοχές στις οποίες 

ζητούνται οι μεταφορικές υπηρεσίες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών τους στον τομέα 

των μεταφορών, ενώ η αρμοδιότητα για τη θέσπιση των απαιτούμενων υποχρεώσεων παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τα εκάστοτε σχέδιά τους στον τομέα των μεταφορών ανήκει 

στις αρμόδιες αρχές που μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας για 

σιδηροδρομικές υπηρεσίες. 
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Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(13) Με σκοπό την κατάλληλη 

ενσωμάτωση κοινωνικών και εργασιακών 

απαιτήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης 

συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

για υπηρεσίες δημόσιων επιβατικών 

μεταφορών, οι φορείς δημόσιων 

υπηρεσιών θα πρέπει, κατά την εκτέλεση 

συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 

να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 

στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου οι οποίες ισχύουν στο κράτος 

μέλος όπου ανατίθεται η σύμβαση παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας και οι οποίες 

απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και 

αποφάσεις, σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και 

ενωσιακό, καθώς και από ισχύουσες 

συλλογικές συμβάσεις, υπό τον όρο ότι οι 

εθνικοί αυτοί κανόνες και η εφαρμογή 

τους να συμμορφώνονται με το ενωσιακό 

δίκαιο. 

(13) Με σκοπό την κατάλληλη 

ενσωμάτωση κοινωνικών και εργασιακών 

απαιτήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης 

συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

για υπηρεσίες δημόσιων επιβατικών 

μεταφορών, οι φορείς δημόσιων 

υπηρεσιών θα πρέπει, κατά την εκτέλεση 

συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 

να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις 

στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου οι οποίες ισχύουν στο κράτος 

μέλος όπου ανατίθεται η σύμβαση παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας και οι οποίες 

απορρέουν από νόμους, κανονισμούς και 

αποφάσεις, σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και 

ενωσιακό, καθώς και από ισχύουσες 

συλλογικές συμβάσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο επισημαίνεται ήδη στο κείμενο καθώς και σε όλες τις 

ισχύουσες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και αποφάσεις καθώς και στις 
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συλλογικές συμφωνίες, εφόσον αυτό απαιτείται: δεν υπάρχει ανάγκη να τεθούν πρόσθετοι όροι 

για κάτι που ήδη τηρείται σε κάθε κράτος μέλος. 
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Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Θέση του Συμβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

(14) Όταν τα κράτη μέλη απαιτούν το 

προσωπικό που είχε προσλάβει ο 

προηγούμενος φορέας να μεταβιβασθεί 

στον νέο επιλεγμένο φορέα παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας, στο προσωπικό αυτό 

θα πρέπει να χορηγούνται τα ίδια 

δικαιώματα που θα διέθετε εάν είχε γίνει 

μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 

2001/23/ΕΚ4 του Συμβουλίου. Τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να 

θεσπίζουν τέτοιες διατάξεις. 

(14) Όταν τα κράτη μέλη απαιτούν το 

προσωπικό που είχε προσλάβει ο 

προηγούμενος φορέας να μεταβιβασθεί 

στον νέο επιλεγμένο φορέα παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας, στο προσωπικό αυτό 

θα πρέπει να χορηγούνται τα ίδια 

δικαιώματα που θα διέθετε εάν είχε γίνει 

μεταβίβαση κατά την έννοια της οδηγίας 

2001/23/ΕΚ4 του Συμβουλίου. Τα κράτη 

μέλη δεν θα πρέπει να στερούνται τη 

δυνατότητα να διασφαλίζουν τους όρους 

μεταβίβασης των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων πέραν εκείνων που 

ρυθμίζονται από την οδηγία 2001/23/ΕΚ 

και να λαμβάνουν, ενδεχομένως, στο 

πλαίσιο αυτό υπόψη τα κοινωνικά 

πρότυπα που έχουν θεσπισθεί από τις 

εθνικές, νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις ή τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις ή συμφωνίες που έχουν 

συναφθεί μεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων. 

__________________ __________________ 

4 Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 

12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως 

των νομοθεσιών των κρατών μελών, 

4 Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 

12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως 

των νομοθεσιών των κρατών μελών, 
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σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων σε περίπτωση 

μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 

εγκαταστάσεων ή τμημάτων 

εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 

της 22.3.2001, σ. 16). 

σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων σε περίπτωση 

μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 

εγκαταστάσεων ή τμημάτων 

εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 

της 22.3.2001, σ. 16). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη στον κανονισμό 1370/2007 είναι σαφέστερη και διασφαλίζει 

τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά τα κοινωνικά πρότυπα και την εργατική 

νομοθεσία. 
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Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
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Θέση του Συμβουλίου 

– 

 

 Πρόταση απόρριψης 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 

τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση. 

Or. en 
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Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Θέση του Συμβουλίου 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο γΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

6. Όταν αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με 

το εθνικό δίκαιο, απαιτούν από φορείς 

δημόσιων υπηρεσιών να πληρούν 

ορισμένα κριτήρια ποιότητας και 

κοινωνικά πρότυπα ή θεσπίζουν 

κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια, τα εν 

λόγω πρότυπα και κριτήρια 

περιλαμβάνονται στα έγγραφα 

προκήρυξης του διαγωνισμού και στις 

συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. 

Με την επιφύλαξη της τήρησης της 

οδηγίας 2001/23/ΕΚ, αυτά τα έγγραφα 

προκήρυξης του διαγωνισμού και οι 

συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

περιλαμβάνουν επίσης, όπου συντρέχει 

περίπτωση, πληροφορίες για τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

αφορούν τη μεταβίβαση του προσωπικού 

που είχε προσληφθεί από τον 

προηγούμενο φορέα.· 

6. Με την επιφύλαξη του εθνικού και 

του ενωσιακού δικαίου, 

συμπεριλαμβανομένων των 

αντιπροσωπευτικών συλλογικών 

συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών 

εταίρων, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να 

απαιτούν από τον επιλεγέντα φορέα 

δημοσίων υπηρεσιών να χορηγεί στο 

προσωπικό όρους εργασίας βάσει 

δεσμευτικών εθνικών, περιφερειακών ή 

τοπικών κοινωνικών προτύπων και/ή να 

εφαρμόζει υποχρεωτική μεταβίβαση 

προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής 

φορέα. Όποτε συμβαίνει μια τέτοια 

μεταβίβαση, το προσωπικό που έχει ήδη 

προσλάβει ο προηγούμενος φορέας για 

την παροχή υπηρεσιών, θα έχει τα ίδια 

δικαιώματα που θα του αναλογούσαν εάν 

είχε γίνει μεταβίβαση υπό την έννοια της 

οδηγίας 2001/23/ΕΚ. Όταν οι αρμόδιες 

αρχές απαιτούν από τους φορείς 

δημόσιων υπηρεσιών να πληρούν 

ορισμένα κοινωνικά κριτήρια, τα έγγραφα 

προκήρυξης του διαγωνισμού και οι 

συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

αναφέρουν το σχετικό προσωπικό και 

διευκρινίζουν με διαφάνεια και 
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λεπτομερώς τα συμβατικά δικαιώματά 

του και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

οι υπάλληλοι θεωρούνται συνδεδεμένοι με 

τις υπηρεσίες αυτές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επαναφορά του κειμένου που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. (P7 

TA (2014) 0148) 
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Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση A8-0373/2016 

Wim van de Camp 

Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 

11198/1/2016 – C8 0425/2016 – 2013/0028(COD) 

Θέση του Συμβουλίου 

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο βΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία 

2 α. Οι συμβάσεις παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας για υπηρεσίες δημόσιων 

επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 

που ανατίθενται απευθείας βάσει 

διαδικασίας άλλης από μία δίκαιη 

ανταγωνιστική διαδικασία από ... 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού st11198] έως 

τη 2α Δεκεμβρίου 2019 δύναται να 

συνεχίσουν να ισχύουν έως την 

ημερομηνία λήξης τους. Κατά παρέκκλιση 

από το άρθρο 4 παράγραφος 3, η 

διάρκεια των συμβάσεων αυτών δεν 

υπερβαίνει τα 10 έτη, εκτός των 

περιπτώσεων στις οποίες ισχύει το άρθρο 

4 παράγραφος 4.», 

2 α. Οι συμβάσεις παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας για υπηρεσίες δημόσιων 

επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 

που ανατίθενται απευθείας βάσει 

διαδικασίας άλλης από μία δίκαιη 

ανταγωνιστική διαδικασία από ... 

[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

τροποποιητικού κανονισμού st11198] έως 

τη 2α Δεκεμβρίου 2019 δύναται να 

συνεχίσουν να ισχύουν έως την 

ημερομηνία λήξης τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διατάξεις όπως εκείνες των άρθρων 4 παράγραφος 3 και 4 παράγραφος 4 πρέπει να 

διατηρηθούν δεδομένου ότι αφορούν πολυτροπικές συμβάσεις, όπου επιπλέον ο σιδηρόδρομος 

και τα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς αντιπροσωπεύουν άνω του 50% της αξίας των σχετικών 

υπηρεσιών, τηρουμένων των στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος. 



 

AM\1112166EL.docx  PE596.599v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

 


