
PR\1189522EL.docx PE641.312v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

2019/0107(COD)

8.10.2019

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή 
συμφωνία οδικών μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι 
υπηρεσίες ενδομεταφορών στο πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών 
μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ 
των δύο χωρών
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Markus Ferber



PE641.312v01-00 2/6 PR\1189522EL.docx

EL

PR_COD_1app

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που απαλείφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την εξουσιοδότηση της Γερμανίας να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία οδικών 
μεταφορών με την Ελβετία με σκοπό να επιτραπούν οι υπηρεσίες ενδομεταφορών στο 
πλαίσιο διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία στις 
παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2019)0221),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 2 παράγραφος 1 και 91 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0001/2019),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
25ης Σεπτεμβρίου 20191,

– αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A9-0000/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

1 ΕΕ C […] της […], σ. […] (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκδοση της απόφασης προτείνεται κατόπιν αιτήματος της Γερμανίας να εξουσιοδοτηθεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, να τροποποιήσει τη διμερή συμφωνία 
οδικών μεταφορών με την Ελβετία του 1953 για τις οδικές μεταφορές, με σκοπό να 
επιτραπούν οι ενδομεταφορές κατά την εκτέλεση επιβατικών μεταφορών με πούλμαν και 
λεωφορεία στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ των δύο χωρών. Τον Ιούνιο του 2018, στη 
συνεδρίαση της επιτροπής χερσαίων μεταφορών ΕΕ-Ελβετίας, η Ελβετία ενημέρωσε την 
Επιτροπή ότι ενδιαφερόταν επίσης να συνάψει μια τέτοια συμφωνία. 

Οι προτεινόμενες ενδομεταφορές εντός της Ένωσης από μεταφορείς τρίτων χωρών που δεν 
έχουν κοινοτική άδεια επηρεάζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μεταφορών με 
πούλμαν και λεωφορεία, όπως θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009. 
Επιπλέον, επηρεάζουν τη συμφωνία χερσαίων μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας, 
σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, εκτός από την περίπτωση ήδη 
υφιστάμενων δικαιωμάτων στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και της 
Ελβετίας κατά τον χρόνο σύναψης της εν λόγω συμφωνίας (ωστόσο, σε καμία συμφωνία δεν 
προβλέπονταν δικαιώματα ενδομεταφορών). Επί του παρόντος, μόνο η Γαλλία έχει συνάψει 
με την Ελβετία συμφωνία με την οποία επιτρέπονται οι ενδομεταφορές (διμερή συμφωνία 
τροποποιηθείσα το 2007).

Δεσμεύσεις όπως αυτές που επιδιώκει η Γερμανία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
της Ένωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Ένωση μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση σε τομείς στους οποίους έχει 
αποκλειστική αρμοδιότητα. Η εξουσιοδότηση αυτή πρέπει να χορηγείται από τον νομοθέτη 
της Ένωσης σύμφωνα με τη νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 91 της 
ΣΛΕΕ. 

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, η άδεια θα χορηγείται 
υπό τον όρο ότι δεν υφίσταται καμία διακριτική μεταχείριση μεταξύ μεταφορέων της ΕΕ και 
ότι δεν υπάρχουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Επίσης, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής 
των ενδομεταφορών είναι σαφώς περιορισμένο, καθώς αυτές θα επιτρέπονται μόνο στις 
παραμεθόριες περιοχές της Γερμανίας που διευκρινίζονται στο κείμενο της προτεινόμενης 
απόφασης – διοικητικές περιφέρειες Freiburg και Tübingen στη Βάδη-Βιρτεμβέργη και 
διοικητική περιφέρεια της Σουηβίας στη Βαυαρία – στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία μεταξύ της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Ο εισηγητής προτείνει να υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής, καθώς θα βελτιώσει τις 
διασυνοριακές δημόσιες μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών, θα καταστήσει τις 
μετακινήσεις με λεωφορεία και πούλμαν πιο προσβάσιμες και ελκυστικές, και θα παρέχει 
περισσότερες επιλογές για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εκατέρωθεν των 
συνόρων.


