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Τροπολογία 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη 
της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων 
δεν κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό τους 
συγκριτικά με τις οδικές και τις 
αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της 
τάξης του 6% των επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σχετικά 
σταθερό. Οι επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές δεν προσαρμόστηκαν στις 
εξελισσόμενες ανάγκες όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα και την ποιότητα.

(1) Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη 
της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων 
δεν κατάφερε να αυξήσει το μερίδιό τους 
συγκριτικά με τις οδικές και τις 
αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της 
τάξης του 6% των επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε σχετικά 
σταθερό. Οι επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές δεν προσαρμόστηκαν στις 
εξελισσόμενες ανάγκες όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα και την ποιότητα. Ωστόσο, 
στις χώρες που έχουν ανοίξει την αγορά 
τους στον ανταγωνισμό με τον 
συνδυασμό των δικαιωμάτων ανοικτής 
πρόσβασης και των υποχρεώσεων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης 
στον τομέα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών και αύξηση του αριθμού 
επιβατοχιλιομέτρων, δημιουργώντας έτσι 
νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα 
των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Or. en

Τροπολογία 34
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ενωσιακή αγορά διεθνών επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών έχει ανοίξει 
στον ανταγωνισμό από το 2010. Επιπλέον, 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν ανοίξει τις 
υπηρεσίες εγχώριων επιβατικών 
μεταφορών στον ανταγωνισμό, είτε μέσω 
της θέσπισης δικαιωμάτων ανοικτής 
πρόσβασης, είτε μέσω της θέσπισης 
δημόσιων διαγωνισμών για τις συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, είτε και με 
τους δύο τρόπους.

(2) Η ενωσιακή αγορά διεθνών επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών έχει ανοίξει 
στον ανταγωνισμό από το 2010. Επιπλέον, 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν ανοίξει τις 
υπηρεσίες εγχώριων επιβατικών 
μεταφορών στον ανταγωνισμό, είτε μέσω 
της θέσπισης δικαιωμάτων ανοικτής 
πρόσβασης, είτε μέσω της θέσπισης 
δημόσιων διαγωνισμών για τις συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, είτε και με 
τους δύο τρόπους, τηρώντας παράλληλα 
το πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 35
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Για τη διασφάλιση υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών προς τους 
επιβάτες, με την παράλληλη επίτευξη των 
στόχων όσον αφορά την πολιτική 
δημόσιων επιβατικών μεταφορών, τα 
δικαιώματα ανοικτής πρόσβασης πρέπει 
να είναι ο κανόνας που θα συντονίζεται 
με την υποχρεωτική θέσπιση δημόσιων 
διαγωνισμών για τις συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορές ανοικτής πρόσβασης βασίζονται αποκλειστικά σε εμπορικά αποτελέσματα και 
στην ικανοποίηση των επιβατών, συνεπώς μπορούν, στην καλύτερη περίπτωση, να παρέχουν 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
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Τροπολογία 36
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η απευθείας ανάθεση συμβάσεων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει 
να πραγματοποιείται υπό συγκεκριμένες 
συνθήκες, όπως ο κίνδυνος διακοπής 
στην παροχή υπηρεσιών και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να είναι χρονικά 
περιορισμένη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απευθείας ανάθεση συμβάσεων θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα.

Τροπολογία 37
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν τις 
δημόσιες επιβατικές μεταφορές τους, 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το γεωγραφικό 
πεδίο των συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας και οι υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας είναι κατάλληλες, 
αναγκαίες και αναλογικές για την επίτευξη 
των στόχων της πολιτικής δημόσιων 
επιβατικών μεταφορών στην επικράτειά 
τους. Η πολιτική αυτή πρέπει να 
καθορίζεται στα σχέδια δημόσιων 
μεταφορών αφήνοντας περιθώρια για 
λύσεις της αγοράς στον τομέα των 
μεταφορών. Η διαδικασία καθορισμού 
σχεδίων δημόσιων μεταφορών και 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει 

(4) Όταν οι αρμόδιες αρχές οργανώνουν τις 
δημόσιες επιβατικές μεταφορές τους, 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το γεωγραφικό 
πεδίο των συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας και οι υποχρεώσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας είναι κατάλληλες, 
αναγκαίες και αναλογικές για την επίτευξη 
των στόχων της πολιτικής δημόσιων 
επιβατικών μεταφορών στην επικράτειά 
τους και ότι τηρούνται οι κοινωνικοί 
στόχοι της ΣΕΕ, ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 
πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ, καθώς 
και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η 
πολιτική αυτή πρέπει να καθορίζεται στα 



PE519.754v01-00 6/51 AM\1004472EL.doc

EL

να είναι διαφανής για τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που 
ενδεχομένως θα εισέλθουν στην αγορά.

σχέδια πολυτροπικών δημόσιων 
μεταφορών αφήνοντας περιθώρια για 
λύσεις στον τομέα των μεταφορών με 
βάση τις ανάγκες των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών, 
των ηλικιωμένων και των ατόμων με 
αναπηρία. Η διαδικασία καθορισμού των 
εν λόγω σχεδίων πολυτροπικών δημόσιων 
μεταφορών και υποχρεώσεων δημόσιας 
υπηρεσίας πρέπει να ενσωματώνει μια 
οικονομική, κοινωνική και οικολογική 
διάσταση και να είναι διαφανής για τα 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που 
ενδεχομένως θα εισέλθουν στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 38
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να εξασφαλιστεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση για την επίτευξη των 
στόχων των σχεδίων δημόσιων 
μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
σχεδιάσουν υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας για την επίτευξη των στόχων 
σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές κατά 
τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος, 
λαμβάνοντας υπόψη την αποζημίωση για 
το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα των 
υποχρεώσεων αυτών, και πρέπει να 
εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη 
οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων 
μεταφορών που παρέχονται βάσει 
συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας.

(5) Για να εξασφαλιστεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση για την επίτευξη των 
στόχων των σχεδίων δημόσιων 
μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
σχεδιάσουν υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας για την επίτευξη των στόχων 
σχετικά με τις δημόσιες μεταφορές υψηλής 
ποιότητας και κατά τρόπο αποδοτικό ως 
προς το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την 
αποζημίωση για το καθαρό οικονομικό 
αποτέλεσμα των υποχρεώσεων αυτών, και 
πρέπει να εξασφαλίζουν τη 
μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα 
των δημόσιων μεταφορών που παρέχονται 
βάσει συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 39
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι διαγωνισμοί που βασίζονται στην 
αρχή της χαμηλότερης τιμής, προάγουν 
το κοινωνικό ντάμπινγκ, το οποίο 
συνδέεται συχνά με τις φθηνότερες 
προσφορές. Εν προκειμένω, η 
εξοικονόμηση προκύπτει από το κόστος 
των εργαζομένων: χαμηλότερες αμοιβές, 
περισσότερες ώρες εργασίας, μικρότερος 
αριθμός προσωπικού. Προκειμένου να 
διασφαλισθεί μια διαδικασία 
διαγωνισμού, η οποία δεν θα βασίζεται 
στην χαμηλότερη τιμή αλλά σε ποιοτικές 
πτυχές και προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες, η μορφή 
της διαδικασίας ανάθεσης θα πρέπει να 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η ελευθερία των αρμόδιων αρχών να επιλέγουν αν θα προβούν σε 
απευθείας ανάθεση ή σε διαγωνισμό.

Τροπολογία 40
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η 
αποδοτικότητα ως προς το κόστος δεν 
έχει επιτευχθεί εις βάρος της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή εις βάρος 
των συνθηκών εργασίας των 
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εργαζομένων· προκειμένου να 
εξασφαλιστεί αυτό, πρέπει να 
συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια στη 
διαδικασία διαγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 41
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι αρμόδιες 
αρχές να συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
αυτά για τις υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας και το πεδίο των συμβάσεων 
δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να μπορεί η 
αγορά δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών να λειτουργεί 
ομαλά, διότι οι μεταφορές ανοικτής 
πρόσβασης πρέπει να είναι σωστά 
συντονισμένες με τις μεταφορές που 
παρέχονται βάσει σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, ο 
ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας στον 
τομέα των σιδηροδρόμων πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται σωστά και είναι διαφανής.

(6) Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι αρμόδιες 
αρχές να συμμορφώνονται με τα κριτήρια 
αυτά για τις υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας και το πεδίο των συμβάσεων 
δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να μπορεί η 
αγορά δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών να λειτουργεί 
ομαλά και να πληροί τις ανάγκες των 
πελατών τηρώντας παράλληλα τα 
δικαιώματα των εργαζομένων στον 
τομέα, διότι οι μεταφορές ανοικτής 
πρόσβασης πρέπει να είναι σωστά 
συντονισμένες με τις μεταφορές που 
παρέχονται βάσει σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, ο 
ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας στον 
τομέα των σιδηροδρόμων πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται σωστά και είναι διαφανής.

Or. en

Τροπολογία 42
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ορισμένα ανώτατα όρια για την 
απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές 
μεταφορές πρέπει να προσαρμοστούν στις 
συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες στο 
πλαίσιο των οποίων λαμβάνουν χώρα οι 
διαγωνισμοί στο συγκεκριμένο τομέα.

(9) Ορισμένα ανώτατα όρια για την 
απευθείας ανάθεση συμβάσεων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας για σιδηροδρομικές 
μεταφορές πρέπει να προσαρμοστούν στις 
κοινωνικές και εδαφικές απαιτήσεις των 
υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και στις
οικονομικές συνθήκες στο πλαίσιο των 
οποίων λαμβάνουν χώρα οι διαγωνισμοί 
στο συγκεκριμένο τομέα.

Or. en

Τροπολογία 43
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η αρχή της αμοιβαιότητας είναι 
σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενης στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού· η εν λόγω αρχή πρέπει να 
εφαρμόζεται σε εταιρείες από τρίτες 
χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
σε διαδικασίες διαγωνισμών εντός της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 44
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η αρχή της αμοιβαιότητας, δηλαδή 
η συμμετοχή στην αγορά των δημόσιων 
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μεταφορών, αποτελεί σημαντικό μέσο για 
την καταπολέμηση της στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού· η εν λόγω αρχή δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τις 
εξουσιοδοτημένες σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και τις θυγατρικές τους στα 
κράτη μέλη, αλλά και για επιχειρήσεις 
από τρίτες χώρες, οι οποίες επιθυμούν να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες ανάθεσης 
στο εσωτερικό της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 45
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για 
τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
απαιτεί κοινούς κανόνες για τους 
δημόσιους διαγωνισμούς για τις συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι 
πρέπει να ισχύουν με εναρμονισμένο 
τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

(10) Η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για 
τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
απαιτεί κοινούς κανόνες για τους 
δημόσιους διαγωνισμούς για τις συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι 
πρέπει να ισχύουν με εναρμονισμένο 
τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη για την 
εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού 
μεταξύ όλων των εν δυνάμει υποψηφίων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρχουν κοινοί κανόνες για τους δημόσιους διαγωνισμούς με στόχο τη 
δημιουργία πλαισίου που θα παρέχει κίνητρα ανταγωνισμού στις μικρές και στις 
νεοεισερχόμενες εταιρείες.

Τροπολογία 46
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για 
τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
απαιτεί κοινούς κανόνες για τους 
δημόσιους διαγωνισμούς για τις συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι 
πρέπει να ισχύουν με εναρμονισμένο 
τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη.

(10) Η δημιουργία εσωτερικής αγοράς για 
τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
απαιτεί κοινούς κανόνες για τους 
δημόσιους διαγωνισμούς για τις συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι 
τηρούν, επίσης, τους κοινωνικούς 
στόχους και τις υποχρεώσεις που διέπουν 
τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που 
ορίζονται στη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, και οι 
οποίοι πρέπει να ισχύουν με 
εναρμονισμένο τρόπο σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 47
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών 
πλαισίου ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 
αποκομίσει πλήρως τα οφέλη του 
πραγματικού ανοίγματος της αγοράς
εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, είναι σημαντικό να 
εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη επαρκές
επίπεδο κοινωνικής προστασίας για το 
προσωπικό των φορέων παροχής δημόσιας
υπηρεσίας.

(11) Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών 
πλαισίου ώστε να μπορέσουν όλα τα μέλη 
της κοινωνίας να αποκομίσουν πλήρως τα 
οφέλη μιας υψηλού επιπέδου προσφοράς
εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών που συνάδει με τους 
κοινωνικούς στόχους που ορίζονται στη 
ΣΕΕ και τους στόχους σχετικά με τις 
υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, όπως 
ορίζεται στο πρωτόκολλο αριθ. 26 της 
ΣΛΕΕ, είναι σημαντικό να διασφαλίσουν
τα κράτη μέλη υψηλό επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας και καλές συνθήκες εργασίας
για το προσωπικό των φορέων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, τηρώντας τις 
συλλογικές συμβάσεις του κλάδου.

Or. en
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Τροπολογία 48
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών 
πλαισίου ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 
αποκομίσει πλήρως τα οφέλη του 
πραγματικού ανοίγματος της αγοράς 
εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, είναι σημαντικό να 
εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη επαρκές 
επίπεδο κοινωνικής προστασίας για το 
προσωπικό των φορέων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

(11) Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών 
πλαισίου ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 
αποκομίσει πλήρως τα οφέλη του 
πραγματικού ανοίγματος της αγοράς 
εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, είναι σημαντικό να 
εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη

1) επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας 
για το προσωπικό των φορέων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας·

2) ελάχιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών 
κατά τη διάρκεια απεργιών στις δημόσιες 
μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους. Για να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες μπορούν πάντα να 
βασίζονται σε αυτές τις υπηρεσίες, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια απεργιών.

Τροπολογία 49
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών 
πλαισίου ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 
αποκομίσει πλήρως τα οφέλη του 

(11) Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών 
πλαισίου ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 
αποκομίσει πλήρως τα οφέλη του 
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πραγματικού ανοίγματος της αγοράς 
εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, είναι σημαντικό να 
εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη επαρκές 
επίπεδο κοινωνικής προστασίας για το 
προσωπικό των φορέων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

πραγματικού ανοίγματος της αγοράς 
εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, είναι σημαντικό να 
εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη σε κάθε 
περίπτωση επαρκές επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας για το προσωπικό των φορέων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Το 
επαρκές επίπεδο θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται το αργότερο κατά το 
άνοιγμα της εγχώριας αγοράς 
σιδηροδρομικών μεταφορών από το 
εθνικό δίκαιο και/ή από κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις με τον καθορισμό 
κοινωνικών προτύπων και/ή την 
απαίτηση της μεταφοράς προσωπικού 
όσον αφορά τον σχετικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ίσες κοινωνικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να παρέχεται επαρκής προστασία του προσωπικού από κάθε κράτος μέλος σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες και τις πρακτικές στον εν 
λόγω τομέα. Πρέπει επίσης να εξευρεθούν ειδικές λύσεις όσον αφορά τους δημοσίους 
υπαλλήλους ή το προσωπικό με τη θέσπιση ειδικού εργασιακού καθεστώτος που θα είναι 
παρόμοιο με εκείνο των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό μέρος του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Τροπολογία 50
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Σε περίπτωση που η σύναψη 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
οδηγεί σε αλλαγή φορέα παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να καλούν τον επιλεγέντα φορέα 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας να 
εφαρμόζει τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
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Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά 
με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων. Η 
παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις 
μεταφοράς των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων πέραν των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από την οδηγία 
2001/23/ΕΚ, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο υπόψη, κατά περίπτωση, τα 
ευνοϊκότερα για τους εργαζομένους 
εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα που 
καθορίζουν οι εθνικές νομοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή οι 
συλλογικές συμβάσεις ή οι συμφωνίες που 
συνάπτονται μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων.

Or. de

Τροπολογία 51
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Σε περίπτωση που η σύναψη 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
οδηγεί σε αλλαγή φορέα παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, οι αρμόδιες αρχές 
θα πρέπει να καλούν τον επιλεγέντα 
φορέα παροχής δημόσιας υπηρεσίας να 
εφαρμόζει τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης 
Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά 
με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
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εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων. Η 
παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις 
μεταφοράς των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων πέραν των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από την οδηγία 
2001/23/ΕΚ. Τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να τηρούν τα ευνοϊκότερα 
για τους εργαζομένους εργασιακά και 
κοινωνικά πρότυπα που καθορίζουν οι 
εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις ή οι συλλογικές 
συμβάσεις ή οι συμφωνίες που 
συνάπτονται μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων.

Or. de

Τροπολογία 52
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να θεσπίζουν κοινωνικά και 
ποιοτικά κριτήρια ούτως ώστε να 
διατηρούν και να αναβαθμίζουν ποιοτικές 
προδιαγραφές για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όσον 
αφορά π.χ. τις στοιχειώδεις συνθήκες 
εργασίας, τα δικαιώματα των επιβατών, 
τις ανάγκες προσώπων με μειωμένη 
κινητικότητα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την υγεία και την 
ασφάλεια των επιβατών και των 
εργαζομένων καθώς και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις 
και άλλους κανόνες και συμφωνίες που 
αφορούν τον τόπο εργασίας και την 
κοινωνική προστασία στον τόπο όπου 
παρέχεται η υπηρεσία.
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Or. de

Τροπολογία 53
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να θεσπίζουν κοινωνικά και 
ποιοτικά κριτήρια ούτως ώστε να 
διατηρούν και να αναβαθμίζουν ποιοτικές 
προδιαγραφές για τις υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, όσον 
αφορά π.χ. τις στοιχειώδεις συνθήκες 
εργασίας, τα δικαιώματα των επιβατών, 
τις ανάγκες προσώπων με μειωμένη 
κινητικότητα, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την υγεία και την 
ασφάλεια των επιβατών και των 
εργαζομένων καθώς και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις 
και άλλους κανόνες και συμφωνίες που 
αφορούν τον τόπο εργασίας και την 
κοινωνική προστασία στον τόπο όπου 
παρέχεται η υπηρεσία. Για τη διασφάλιση 
διαφανών και συγκρίσιμων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων 
παροχής υπηρεσιών και προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος κοινωνικού 
ντάμπινγκ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να έχουν την ευχέρεια να επιβάλλουν 
ειδικά κοινωνικά πρότυπα και πρότυπα 
ποιότητας των υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 54
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Με στόχο τη μείωση των 
καταχρηστικών πρακτικών σε 
καταστάσεις υπεργολαβίας και 
προκειμένου να προστατεύονται τα 
δικαιώματα των εργαζομένων στους 
σιδηροδρόμους θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται σε αμερόληπτη βάση ότι οι 
υπεργολάβοι μπορούν να υπέχουν ευθύνη 
να καταβάλλουν στους εργαζομένους όλες 
τις οφειλόμενες παροχές ή/και τις 
εισφορές που οφείλονται σε κοινά ταμεία 
ή οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων 
που ρυθμίζονται από τον νόμο ή από 
συλλογικές συμβάσεις. Σε κάθε 
περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
είναι ελεύθερα να θεσπίζουν ή/και να 
εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες 
ευθύνης στο πλαίσιο της εθνικής τους 
νομοθεσίας.

Or. de

Τροπολογία 55
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Σύμφωνα με την εσωτερική λογική 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική 
περίοδος έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019 
αφορά μόνο την υποχρέωση οργάνωσης 
διαγωνισμών για τις συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας.

(14) Σύμφωνα με την εσωτερική λογική 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007, θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μεταβατική 
περίοδος έως τις 2 Δεκεμβρίου 2019 
αφορά μόνο την υποχρέωση οργάνωσης 
διαγωνισμών για τις συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας. Η μεταβατική περίοδος θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες 
διαγωνισμού τηρούν τους κοινωνικούς 
στόχους, καθώς και την κοινωνική και 
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εδαφική συνοχή όπως ορίζεται στη ΣΕΕ 
και στο πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 56
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προετοιμασία των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για τον υποχρεωτικό 
δημόσιο διαγωνισμό για τις συμβάσεις 
δημόσιας υπηρεσίας απαιτεί επιπλέον 
χρόνο για την αποτελεσματική και βιώσιμη 
εσωτερική αναδιάρθρωση των εταιρειών 
στις οποίες είχαν στο παρελθόν ανατεθεί 
απευθείας τέτοιες συμβάσεις. Τα 
μεταβατικά μέτρα είναι, επομένως, 
απαραίτητα για τις συμβάσεις που θα 
έχουν ανατεθεί απευθείας από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019.

(15) Η προετοιμασία των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για τον υποχρεωτικό 
δημόσιο διαγωνισμό για τις συμβάσεις 
δημόσιας υπηρεσίας απαιτεί επιπλέον 
χρόνο για την αποτελεσματική και βιώσιμη 
εσωτερική αναδιάρθρωση των εταιρειών 
στις οποίες είχαν στο παρελθόν ανατεθεί 
απευθείας τέτοιες συμβάσεις. Η 
διαδικασία διαγωνισμού για τις εν λόγω 
συμβάσεις θα πρέπει να καθιερωθεί 
σταδιακά από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ανάγκη σταδιακής καθιέρωσης των διαδικασιών διαγωνισμού που θα ξεκινήσουν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς οι συμβάσεις που έχουν ανατεθεί 
απευθείας στο παρελθόν θα πρέπει να προκηρυχθούν από τις 3 Δεκεμβρίου 2019.

Τροπολογία 57
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η προετοιμασία των σιδηροδρομικών (15) Η προετοιμασία των σιδηροδρομικών 
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επιχειρήσεων για τον υποχρεωτικό
δημόσιο διαγωνισμό για τις συμβάσεις
δημόσιας υπηρεσίας απαιτεί επιπλέον 
χρόνο για την αποτελεσματική και βιώσιμη 
εσωτερική αναδιάρθρωση των εταιρειών 
στις οποίες είχαν στο παρελθόν ανατεθεί 
απευθείας τέτοιες συμβάσεις. Τα 
μεταβατικά μέτρα είναι, επομένως, 
απαραίτητα για τις συμβάσεις που θα
έχουν ανατεθεί απευθείας από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019.

επιχειρήσεων για τον προαιρετικό δημόσιο 
διαγωνισμό για τις συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας και την εξασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου κοινωνικής προστασίας και 
καλών συνθηκών εργασίας για το 
προσωπικό των φορέων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος απαιτεί επιπλέον χρόνο για 
την αποτελεσματική και βιώσιμη 
εσωτερική αναδιάρθρωση των εταιρειών 
στις οποίες είχαν στο παρελθόν ανατεθεί 
απευθείας τέτοιες συμβάσεις. Τα 
μεταβατικά μέτρα είναι, σε κάθε 
περίπτωση, απαραίτητα για τις συμβάσεις 
που θα έχουν ανατεθεί απευθείας από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
έως τις 3 Δεκεμβρίου 2019.

Or. en

Τροπολογία 58
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Μόλις επιτευχθεί το άνοιγμα της 
αγοράς εγχώριων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, πρέπει να 
προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις, καθώς 
οι αρμόδιες αρχές θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο 
ανταγωνισμού περιορίζοντας των αριθμό 
των συμβάσεων που ανατίθενται σε μια 
σιδηροδρομική επιχείρηση.

(16) Μόλις επιτευχθεί το άνοιγμα της 
αγοράς εγχώριων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, πρέπει να 
προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις, καθώς 
οι αρμόδιες αρχές θα χρειασθεί 
ενδεχομένως να λάβουν μέτρα για να 
εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο 
ανταγωνισμού περιορίζοντας των αριθμό 
των συμβάσεων που ανατίθενται σε μια 
σιδηροδρομική επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 59
Frédéric Daerden
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Ενόψει της δημιουργίας συνθηκών 
πλαισίου ώστε να μπορέσει η κοινωνία να 
αποκομίσει πλήρως τα οφέλη του 
πραγματικού ανοίγματος της αγοράς 
εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, είναι σημαντικό να 
εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη σε κάθε 
περίπτωση επαρκές επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας για το προσωπικό των 
φορέων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 
Το επαρκές επίπεδο θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται το αργότερο κατά το 
άνοιγμα της εγχώριας αγοράς 
σιδηροδρομικών μεταφορών από το 
εθνικό δίκαιο και/ή από κλαδικές 
συλλογικές συμβάσεις με τον καθορισμό 
κοινωνικών προτύπων και/ή την 
απαίτηση της μεταφοράς προσωπικού 
όσον αφορά τον σχετικό τομέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ίσες κοινωνικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να παρέχεται επαρκής προστασία του προσωπικού από κάθε κράτος μέλος σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τους οικείους κανόνες και τις πρακτικές στον εν 
λόγω τομέα. Πρέπει επίσης να εξευρεθούν ειδικές λύσεις όσον αφορά τους δημοσίους 
υπαλλήλους ή το προσωπικό με τη θέσπιση ειδικού εργασιακού καθεστώτος που θα είναι 
παρόμοιο με εκείνο των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν 
σημαντικό μέρος του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Τροπολογία 60
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Για την πλήρη αξιοποίηση των 
οφελών του θεμιτού και δίκαιου 
ανταγωνισμού στις επιβατικές μεταφορές 
και βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν ότι λαμβάνεται υπόψη η 
κοινωνική διάσταση της παροχής 
σιδηροδρομικών μεταφορών προκειμένου 
να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα 
κοινωνικού ντάμπιγκ, το οποίο θα 
υπονόμευε την ποιότητα της παροχής 
σιδηροδρομικών μεταφορών στην 
επικράτεια. Οι αρμόδιες αρχές θα 
δημιουργήσουν ένα ποιοτικό κοινωνικό 
πλαίσιο όχι μόνο μέσω της εφαρμογής 
εθνικών συλλογικών συμβάσεων στον 
τομέα των σιδηροδρομικών 
δραστηριοτήτων, αλλά και μέσω της 
επαναπρόσληψης του προσωπικού στο 
πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης.

Or. fr

Τροπολογία 61
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«αρμόδια τοπική αρχή»: κάθε αρμόδια 
αρχή της οποίας η γεωγραφική περιοχή 
δικαιοδοσίας δεν είναι εθνική και η οποία 
καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες ενός 
αστικού οικισμού ή μιας αγροτικής 
περιοχής·

«αρμόδια τοπική αρχή»: κάθε αρμόδια
αρχή της οποίας η γεωγραφική περιοχή 
δικαιοδοσίας δεν είναι εκείνη του κράτους 
μέλους και η οποία καλύπτει τις 
μεταφορικές ανάγκες ενός αστικού 
οικισμού ή μιας αγροτικής περιοχής·

Or. fr
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Τροπολογία 62
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«αρμόδια τοπική αρχή»: κάθε αρμόδια 
αρχή της οποίας η γεωγραφική περιοχή 
δικαιοδοσίας δεν είναι εθνική και η οποία 
καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες ενός 
αστικού οικισμού ή μιας αγροτικής 
περιοχής·»

«αρμόδια τοπική αρχή»: κάθε αρμόδια 
αρχή της οποίας η γεωγραφική περιοχή 
δικαιοδοσίας δεν είναι εθνική και η οποία 
καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες μεταξύ 
άλλων της περιοχής, ενός αστικού 
οικισμού ή μιας αγροτικής περιοχής·»

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στις χώρες της ΕΕ, οι διοργανωτές των δημόσιων μεταφορών είναι συχνά οι περιφέρειες και 
άλλες διοικητικές μονάδες, ως εκ τούτου είναι αναγκαία η επέκταση του ορισμού.

Τροπολογία 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και 
επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα σχέδια δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών που καλύπτουν όλους τους 
σχετικούς τρόπους μεταφοράς στην 
επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνες. 
Αυτά τα σχέδια δημόσιων μεταφορών 
καθορίζουν τους στόχους της πολιτικής 
δημόσιων μεταφορών και τα μέσα 
εφαρμογής τους, καλύπτοντας όλους τους 

Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και 
επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα σχέδια δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών στην επικράτεια για την οποία 
είναι υπεύθυνες. Αυτά τα σχέδια δημόσιων 
μεταφορών καθορίζουν τους στόχους της 
πολιτικής δημόσιων μεταφορών και τα 
μέσα εφαρμογής τους, για την επικράτεια 
για την οποία είναι υπεύθυνες. 
Περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
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συναφείς τρόπους μεταφοράς για την 
επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνες. 
Περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

Or. pl

Αιτιολόγηση

Περιττή φράση- σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού τα σχέδια μεταφορών θα επεκταθούν σε 
όλους τους συναφείς τρόπους μεταφοράς. Επιπλέον, η κατάρτιση σχεδίων στον βαθμό που 
περιγράφεται στο άρθρο μπορεί να δημιουργήσει δαπάνες για τις αρμόδιες αρχές, δυσανάλογες 
προς τα οφέλη. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την ελευθερία καθορισμού του τρόπου 
μεταφοράς.

Τροπολογία 64
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βασικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούνται από την προσφορά δημόσιων 
μεταφορών, όπως προσβασιμότητα, 
εδαφική σύνδεση, ασφάλεια, διασυνδέσεις 
μέσων μεταφοράς και διατροπικές 
διασυνδέσεις σε βασικούς συνδετικούς 
κόμβους, χαρακτηριστικά προσφοράς, 
όπως οι χρόνοι λειτουργίας, η συχνότητα 
των δρομολογίων και το ελάχιστο επίπεδο 
χρησιμοποίησης της μεταφορικής 
ικανότητας·

βασικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούνται από την προσφορά δημόσιων 
μεταφορών, όπως διαθεσιμότητα,
προσβασιμότητα, προσιτότητα, εδαφική 
σύνδεση, ασφάλεια, διασυνδέσεις μέσων 
μεταφοράς και διατροπικές διασυνδέσεις 
σε βασικούς συνδετικούς κόμβους, 
χαρακτηριστικά προσφοράς, όπως οι 
χρόνοι λειτουργίας, η συχνότητα των 
δρομολογίων και το ελάχιστο επίπεδο 
χρησιμοποίησης της μεταφορικής 
ικανότητας·

Or. en

Τροπολογία 65
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με 
παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του 
εξοπλισμού των στάσεων και του τροχαίου 
υλικού, η χρονική ακρίβεια και η 
αξιοπιστία, η καθαριότητα, η εξυπηρέτηση 
και η ενημέρωση των πελατών, η 
διαχείριση και η επανόρθωση παραπόνων, 
η παρακολούθηση της ποιότητας των 
δρομολογίων·

πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με 
παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά του 
εξοπλισμού των στάσεων και του τροχαίου 
υλικού, η χρονική ακρίβεια και η 
αξιοπιστία, η καθαριότητα, η εξυπηρέτηση 
πελατών, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής υπηρεσιών σε παιδιά, 
οικογένειες και ηλικιωμένους, η στήριξη 
και η ενημέρωση των πελατών, η 
διαχείριση και η επανόρθωση παραπόνων, 
η παρακολούθηση της ποιότητας των 
δρομολογίων και όλες οι απαραίτητες 
υπηρεσίες για την εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας, σύμφωνα με τη 
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με 
αναπηρία·

Or. en

Τροπολογία 66
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αρχές της πολιτικής τιμών· τα πρότυπα της πολιτικής τιμών και τα 
πρότυπα υγείας και ασφάλειας στον χώρο 
εργασίας·

Or. en
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Τροπολογία 67
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αρχές της πολιτικής τιμών· αρχές της πολιτικής τιμών· καθώς και οι 
εφαρμοστέοι κανόνες σχετικά με την 
κοινωνική προστασία και την προστασία 
της απασχόλησης·

Or. de

Τροπολογία 68
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

επιχειρησιακές απαιτήσεις, όπως η 
μεταφορά ποδηλάτων, η διαχείριση της 
κυκλοφορίας, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
σε περίπτωση διαταραχών.

επιχειρησιακές απαιτήσεις, όπως η 
μεταφορά ποδηλάτων, παιδικών 
καροτσιών, αναπηρικών αμαξιδίων, 
αποσκευών καθώς και η διαχείριση της 
κυκλοφορίας, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
σε περίπτωση διαταραχών.

Or. en

Τροπολογία 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

επιχειρησιακές απαιτήσεις, όπως η 
μεταφορά ποδηλάτων, η διαχείριση της 
κυκλοφορίας, το σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης σε περίπτωση διαταραχών.

άλλες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Or. pl

Τροπολογία 70
Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ένα πλαίσιο που θεσπίζει ελάχιστο 
επίπεδο παροχής υπηρεσιών κατά τη 
διάρκεια απεργιών στις δημόσιες 
μεταφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους. Για να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες μπορούν πάντα να 
βασίζονται σε αυτές τις υπηρεσίες, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο 
παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια απεργιών.

Τροπολογία 71
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την έγκριση σχεδίων δημοσίων Για τη διασφάλιση διαφανών και 
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μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
ιδίως υπόψη τους εφαρμοστέους κανόνες 
που αφορούν τα δικαιώματα των 
επιβατών, τις εργασιακές σχέσεις, την 
απασχόληση και την περιβαλλοντική 
προστασία.

συγκρίσιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ 
των φορέων παροχής υπηρεσιών και 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
κοινωνικού ντάμπινγκ, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να επιβάλλουν ειδικά κοινωνικά 
πρότυπα και πρότυπα ποιότητας των 
υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 72
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τα σχέδια 
δημόσιων μεταφορών κατόπιν 
διαβούλευσης με τα οικεία ενδιαφερόμενα 
μέρη και τα δημοσιεύουν. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα 
οικεία ενδιαφερόμενα μέρη που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη είναι τουλάχιστον οι 
μεταφορείς, οι διαχειριστές υποδομών, 
κατά περίπτωση, και οι οργανώσεις 
εκπροσώπησης επιβατών και 
εργαζομένων.

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τα σχέδια 
δημόσιων μεταφορών κατόπιν 
διαβούλευσης με τα οικεία ενδιαφερόμενα 
μέρη και τα δημοσιεύουν. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα 
οικεία ενδιαφερόμενα μέρη που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη είναι τουλάχιστον οι 
μεταφορείς, οι διαχειριστές υποδομών, 
κατά περίπτωση, και οι οργανώσεις 
επιβατών και εργαζομένων.

Or. sv

Τροπολογία 73
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 – τρίτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τα σχέδια 
δημόσιων μεταφορών κατόπιν 
διαβούλευσης με τα οικεία ενδιαφερόμενα 
μέρη και τα δημοσιεύουν. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα 
οικεία ενδιαφερόμενα μέρη που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη είναι τουλάχιστον οι 
μεταφορείς, οι διαχειριστές υποδομών, 
κατά περίπτωση, και οι οργανώσεις 
εκπροσώπησης επιβατών και εργαζομένων.

Οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν τα σχέδια 
δημόσιων μεταφορών κατόπιν 
διαβούλευσης με τα οικεία ενδιαφερόμενα 
μέρη και τα δημοσιεύουν. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα 
οικεία ενδιαφερόμενα μέρη που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη είναι τουλάχιστον οι 
μεταφορείς, οι διαχειριστές υποδομών και 
οι οργανώσεις εκπροσώπησης επιβατών 
και εργαζομένων καθώς και οι 
οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με 
αναπηρία και ηλικιωμένους.

Or. en

Τροπολογία 74
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προδιαγραφές των υποχρεώσεων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις 
δημόσιες επιβατικές μεταφορές και το 
πεδίο εφαρμογής τους καθορίζονται ως 
εξής:

διαγράφεται

α) πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 2 στοιχείο ε)·
β) πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
επίτευξη των στόχων του σχεδίου 
δημόσιων μεταφορών·
γ) δεν πρέπει να υπερβαίνουν όσα είναι 
αναγκαία και αναλογικά για την επίτευξη 
των στόχων του σχεδίου δημόσιων 
μεταφορών.
Η εκτίμηση της καταλληλότητας που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) πρέπει να 
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λαμβάνει υπόψη αν μια δημόσια 
παρέμβαση στην παροχή επιβατικών 
μεταφορών είναι κατάλληλο μέσο 
επίτευξης των στόχων των σχεδίων 
δημόσιων μεταφορών.
Για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές, η εκτίμηση 
της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας που αναφέρεται στο 
στοιχείο γ) λαμβάνει υπόψη τις 
μεταφορές που παρέχονται βάσει του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου (αναδιατύπωση) και μελετά όλες 
τις πληροφορίες που παρέχονται στους 
διαχειριστές υποδομών και τους 
ρυθμιστικούς φορείς σύμφωνα με την 
πρώτη πρόταση του άρθρου 38 
παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής.
__________________
12 ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 32

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η αναγκαία ευελιξία, θα πρέπει να αποφευχθούν οι υπερβολικά 
αυστηρές προδιαγραφές.

Τροπολογία 75
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
επίτευξη των στόχων του σχεδίου 

πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
επίτευξη των στόχων του σχεδίου 
δημόσιων μεταφορών, πράγμα που 
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δημόσιων μεταφορών· σημαίνει ότι πρέπει να ορίζουν τον τύπο 
ανάθεσης όσον αφορά τα επιδιωκόμενα 
πρότυπα ποιότητας και τα κατάλληλα 
μέσα για την επίτευξη των στόχων του 
σχεδίου δημόσιων μεταφορών·

Or. de

Τροπολογία 76
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εκτίμηση της καταλληλότητας που 
αναφέρεται στο στοιχείο β) πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη αν μια δημόσια 
παρέμβαση στην παροχή επιβατικών 
μεταφορών είναι κατάλληλο μέσο 
επίτευξης των στόχων των σχεδίων 
δημόσιων μεταφορών.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 77
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

να επιτυγχάνουν τους στόχους του σχεδίου 
δημόσιων μεταφορών με τον πλέον 
συμφέροντα οικονομικά τρόπο·

να επιτυγχάνουν τους στόχους του σχεδίου 
δημόσιων μεταφορών με τον πλέον 
αποδοτικό τρόπο και εξασφαλίζοντας 
υψηλή ποιότητα·
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Or. de

Τροπολογία 78
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

να επιτυγχάνουν τους στόχους του σχεδίου 
δημόσιων μεταφορών με τον πλέον 
συμφέροντα οικονομικά τρόπο·

να επιτυγχάνουν τους στόχους του σχεδίου 
δημόσιων μεταφορών με τον πλέον 
αποτελεσματικό τρόπο όσον αφορά την 
υψηλή ποιότητα, περιλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας σε κοινωνικό και 
εδαφικό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 79
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

να υποστηρίζουν οικονομικά κατά τρόπο 
μακροπρόθεσμο την παροχή δημόσιων 
επιβατικών μεταφορών σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο σχέδιο 
δημόσιων μεταφορών.

να υποστηρίζουν οικονομικά κατά τρόπο 
μακροπρόθεσμο και με ολοκληρωμένη 
προσέγγιση την παροχή δημόσιων 
επιβατικών μεταφορών σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο σχέδιο 
δημόσιων μεταφορών.

Or. en
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Τροπολογία 80
Olle Ludvigsson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 5 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή διεξάγει τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τα οικεία ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως, τουλάχιστον, τους μεταφορείς, 
τους διαχειριστές υποδομών, κατά 
περίπτωση, και τις αντιπροσωπευτικές
οργανώσεις επιβατών και εργαζομένων για 
τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και 
λαμβάνει υπόψη τις θέσεις τους.

Η αρμόδια αρχή διεξάγει τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τα οικεία ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως, τουλάχιστον, τους μεταφορείς, 
τους διαχειριστές υποδομών, κατά 
περίπτωση, και τις οργανώσεις επιβατών 
και εργαζομένων για τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές και λαμβάνει υπόψη τις 
θέσεις τους.

Or. sv

Τροπολογία 81
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή διεξάγει τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τα οικεία ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως, τουλάχιστον, τους μεταφορείς, 
τους διαχειριστές υποδομών, κατά 
περίπτωση, και τις αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις επιβατών και εργαζομένων για 
τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και 
λαμβάνει υπόψη τις θέσεις τους.

Η αρμόδια αρχή διεξάγει τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις με τα οικεία ενδιαφερόμενα 
μέρη, όπως, τουλάχιστον, τους μεταφορείς, 
τους διαχειριστές υποδομών, κατά 
περίπτωση, και τις αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις επιβατών και εργαζομένων 
καθώς και τις οργανώσεις που 
εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και 
ηλικιωμένους για τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές και λαμβάνει υπόψη τις 
θέσεις τους.

Or. en
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Τροπολογία 82
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο μέγιστος ετήσιος όγκος μιας σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατά 
χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες είναι είτε τα 
10 εκατομμύρια χιλιομετρικές 
αμαξοστοιχίες είτε το ένα τρίτο του 
συνολικού εθνικού όγκου δημόσιων 
επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 
στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, ανάλογα ποια τιμή είναι 
μεγαλύτερη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αριθμοί αυτοί θα πρέπει να συνεκτιμούν τις διαφορές των κρατών μελών.

Τροπολογία 83
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο μέγιστος ετήσιος όγκος μιας σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατά
χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες είναι είτε τα 
10 εκατομμύρια χιλιομετρικές 
αμαξοστοιχίες είτε το ένα τρίτο του 
συνολικού εθνικού όγκου δημόσιων 
επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 
στο πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 

διαγράφεται
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υπηρεσίας, ανάλογα ποια τιμή είναι 
μεγαλύτερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε 10 εκατομμύρια χιλιομετρικές αμαξοστοιχίες ή στο ένα τρίτο του συνολικού 
όγκου υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας θέτει σε κίνδυνο ένα από τα σημαντικότερα 
επιτεύγματα, ιδίως στα μικρότερα κράτη μέλη: το ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα χρονισμού 
προσανατολισμένο στο κεντρικό δίκτυο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αναθέτουν το κεντρικό δίκτυο σε έναν μόνο φορέα, προκειμένου να αποφεύγονται οι μάχες του 
ανταγωνισμού εις βάρος του χρονοδιαγράμματος χρονισμού. Συνεπώς, τα όρια θα πρέπει να 
καταργηθούν – τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν μόνα τους τα 
όρια ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τροπολογία 84
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας μη ανατεθειμένων σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 3, οι εν λόγω 
παράμετροι καθορίζονται έτσι ώστε καμία 
πληρωμή αποζημίωσης να μην υπερβαίνει 
το ποσό που είναι αναγκαίο για να καλύψει 
το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα επί του 
κόστους που προκύπτει και των εσόδων 
που γεννά η εκτέλεση των υποχρεώσεων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
λαμβανομένων υπόψη των συναφών 
εσόδων που αποκομίζει ο φορέας δημόσιας 
υπηρεσίας, καθώς και ενός εύλογου 
κέρδους·

Στην περίπτωση συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας μη ανατεθειμένων σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 3, οι εν λόγω 
παράμετροι καθορίζονται έτσι ώστε καμία 
πληρωμή αποζημίωσης να μην υπερβαίνει 
το ποσό που είναι αναγκαίο για να καλύψει 
το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα επί του 
κόστους που προκύπτει και των εσόδων 
που γεννά η εκτέλεση των υποχρεώσεων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
λαμβανομένων υπόψη των συναφών 
εσόδων που αποκομίζει ο φορέας δημόσιας 
υπηρεσίας, καθώς και ενός εύλογου 
κέρδους και του απαραίτητου ποσού για 
τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη 
βελτίωση της διαθεσιμότητας, της 
προσβασιμότητας και της ποιότητας των 
υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών·
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Τροπολογία 85
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Με την επιφύλαξη του εθνικού και του 
κοινοτικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από 
τον επιλεγέντα φορέα παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας να χορηγεί στο προσωπικό που 
έχει ήδη προσλάβει για την παροχή 
υπηρεσιών, τα δικαιώματα που θα του 
αναλογούσαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ. 
Εφόσον οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από 
τους φορείς παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
να πληρούν ορισμένα κοινωνικά κριτήρια, 
οι συγγραφές υποχρεώσεων και οι 
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
καταγράφουν το ενδιαφερόμενο 
προσωπικό και διευκρινίζουν λεπτομερώς 
και με διαφάνεια τα συμβατικά 
δικαιώματά του και τις προϋποθέσεις υπό 
τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται 
συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες αυτές.»

Or. de

Τροπολογία 86
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Με την επιφύλαξη του εθνικού και του 
κοινοτικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από
τον επιλεγέντα φορέα παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας να χορηγεί στο προσωπικό που 
έχει ήδη προσλάβει για την παροχή 
υπηρεσιών, τα δικαιώματα που θα του 
αναλογούσαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση 
κατά την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ. 
Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να διασφαλίζουν τις 
προϋποθέσεις μεταφοράς των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων πέραν 
των δικαιωμάτων που απορρέουν από 
την οδηγία 2001/23/ΕΚ. Τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να τηρούν τα ευνοϊκότερα 
για τους εργαζομένους εργασιακά και 
κοινωνικά πρότυπα που καθορίζουν οι 
εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις ή οι συλλογικές 
συμβάσεις ή οι συμφωνίες που 
συνάπτονται μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων.»

Or. de

Τροπολογία 87
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, απαιτούν από τους φορείς 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας να πληρούν 
ορισμένα κριτήρια ποιότητας και 
κοινωνικά πρότυπα ή να θεσπίζουν
κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια, τα 
πρότυπα και τα κριτήρια αυτά 
περιλαμβάνονται στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές, με την επιφύλαξη του 
εθνικού δικαίου και του κοινοτικού 
δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 
συλλογικών συμβάσεων που συνάπτονται 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, 
θεσπίζουν τα κριτήρια ποιότητας και 
κοινωνικά πρότυπα, καθορίζουν 
κατάλληλα κοινωνικά και ποιοτικά 
κριτήρια, και περιλαμβάνουν τα πρότυπα 
και τα κριτήρια αυτά στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής
δημόσιας υπηρεσίας ανεξάρτητα από τη 
διαδικασία ανάθεσης, εκτός εάν 
υφίσταται για το οικείο προσωπικό, σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 
νόμος, κανονισμός ή δεσμευτική κλαδική 
συλλογική σύμβαση, περιλαμβανομένων 
των δεσμευτικών κοινωνικών προτύπων
και/ή της υποχρεωτικής μεταφοράς 
προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής του 
φορέα.

Or. en

Justification

The challenge of the 4th Railway Package is to create a similar situation in terms of social 
conditions in all Member States, while at the same time the principle of subsidiarity has to be 
guaranteed. This should equally apply to those countries closed to or at the threshold of 
opening the domestic railway market as well as to a number of EU Member States with open 
railway markets where there already exist laws, regulations or collective agreements on 
social conditions in case of a tender (social standards and/or transfer of staff in case of 
change of operator), which work well and should not be changed. The staff concerned means 
the employees of the Railway Undertakings including the personnel with a specific 
employment status similar to civil servants.

Τροπολογία 88
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, απαιτούν από τους φορείς 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας να πληρούν 
ορισμένα κριτήρια ποιότητας και 
κοινωνικά πρότυπα ή να θεσπίζουν 
κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια, τα 
πρότυπα και τα κριτήρια αυτά 
περιλαμβάνονται στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν, με την 
επιφύλαξη του εγχώριου και του 
κοινοτικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών 
συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων, τα κριτήρια 
ποιότητας και κοινωνικά πρότυπα και τα 
περιλαμβάνουν στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ανεξαρτήτως του 
τύπου ανάθεσης.

Or. de

Τροπολογία 89
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, απαιτούν από τους φορείς 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας να πληρούν 
ορισμένα κριτήρια ποιότητας και 
κοινωνικά πρότυπα ή να θεσπίζουν 
κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια, τα 
πρότυπα και τα κριτήρια αυτά 
περιλαμβάνονται στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το 
δίκαιο του κράτους μέλους, απαιτούν από 
τους φορείς παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
να πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας 
και κοινωνικά πρότυπα ή να θεσπίζουν 
κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια, τα 
πρότυπα και τα κριτήρια αυτά 
περιλαμβάνονται στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 90
Elisabeth Schroedter
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, απαιτούν από τους φορείς 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας να πληρούν 
ορισμένα κριτήρια ποιότητας και 
κοινωνικά πρότυπα ή να θεσπίζουν
κοινωνικά και ποιοτικά κριτήρια, τα 
πρότυπα και τα κριτήρια αυτά
περιλαμβάνονται στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, απαιτούν από τους φορείς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας να πληρούν ορισμένα 
κριτήρια ποιότητας, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά πρότυπα. Σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο, τα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και ποιοτικά πρότυπα και 
κριτήρια περιλαμβάνονται στις συγγραφές 
υποχρεώσεων και στις συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 91
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν για το οικείο προσωπικό δεν 
υφίσταται ισχύων νόμος, κανονισμός ή 
δεσμευτική κλαδική συλλογική σύμβαση, 
περιλαμβανομένης μίας εκ των επιλογών 
της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 
του παρόντος άρθρου (υποχρεωτική 
μεταφορά προσωπικού και/ή δεσμευτικά 
κοινωνικά πρότυπα) σε εθνικό ή τοπικό 
επίπεδο, η αρμόδια αρχή οφείλει να 
διαπιστώσει ότι, το αργότερο κατά το 
άνοιγμα της εγχώριας αγοράς 
σιδηροδρόμων, απαιτούνται κοινωνικά 
πρότυπα και/ή μεταφορά προσωπικού 
στη διαδικασία διαγωνισμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν τα θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό. Η πρόταση προβλέπει 
ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας του προσωπικού και την ύπαρξη θεμιτού ανταγωνισμού, 
παρότι ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει χρήση μιας εκ των επιλογών του άρθρου 4 
παράγραφος 5 ή παράγραφος 6 σε συνδυασμό με τις αιτιολογικές σκέψεις 16 και 17 μέσω των 
εθνικών κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, κανονισμών ή νόμων. Μόνο με την προσθήκη 
αυτής της παραγράφου θα επιτευχθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ η προστασία του 
προσωπικού σε περαιτέρω απελευθέρωση.

Τροπολογία 92
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«3α. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να 
αποκλείουν από τη διαδικασία 
διαγωνισμού φορείς από τρίτες χώρες 
όταν σε αυτές τις τρίτες χώρες δεν 
προβλέπεται διαδικασία διαγωνισμού για 
επιχειρήσεις από τα κράτη μέλη της 
Ένωσης.»

Or. de

Τροπολογία 93
Frédéric Daerden

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«4. Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το 
απαγορεύει, οι αρμόδιες αρχές δύνανται 
να αποφασίσουν να αναθέσουν απευθείας 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας:
α) στην περίπτωση που η μέση ετήσια 
αξία τους εκτιμάται: κατώτερη των 
1.000.000 ευρώ ή κατώτερη των 
5.000.000 ευρώ στην περίπτωση 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας που 
περιλαμβάνει σιδηροδρομικές μεταφορές· 
ή
β) στην περίπτωση που αφορούν την 
ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 300.000 
χιλιομέτρων δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών ή λιγότερων των 150.000 
χιλιομέτρων στην περίπτωση σύμβασης 
δημόσιας υπηρεσίας που περιλαμβάνει 
δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές.
Σε περίπτωση σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας με απευθείας 
ανάθεση σε μικρομεσαία επιχείρηση που 
χρησιμοποιεί έως 23 οδικά οχήματα, τα 
εν λόγω κατώτατα όρια είναι δυνατόν να 
αυξάνονται είτε σε μέση ετήσια αξία 
υπολογιζόμενη σε λιγότερο των 2.000.000 
ευρώ είτε σε ετήσια εκτέλεση λιγότερων 
των 600.000 χιλιομέτρων δημοσίων 
υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής και την επαναφορά της 
αρχικής παραγράφου 4 του άρθρου 5 (2012/34/EΕ). Τα κράτη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να επιλέγουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους –οι οποίες διαφέρουν από κράτος μέλος σε 
κράτος μέλος– το πιο κατάλληλο μέσο. Η κατάργηση της επιλογής που προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καταδεικνύει έλλειψη εμπιστοσύνης και επιθυμία για διαχείριση των αποφάσεων που 
λαμβάνουν τα κυρίαρχα κράτη μέλη, καθώς έχει ήδη κατηγορηθεί για έλλειψη σεβασμού της 
αρχής της επικουρικότητας από πολυάριθμα εθνικά κοινοβούλια – και, συνεπώς, θα πρέπει να 
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απορριφθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία 94
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το 
απαγορεύει, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν να αναθέσουν απευθείας 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας:

Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το 
απαγορεύει, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν να αναθέσουν απευθείας 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
μέγιστη περίοδο πέντε ετών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε έτη

Τροπολογία 95
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν το 
απαγορεύει, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν να αναθέσουν απευθείας 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας:

Εφόσον το δίκαιο του κράτους μέλους δεν 
το απαγορεύει, οι αρμόδιες αρχές δύνανται 
να αποφασίσουν να αναθέσουν απευθείας 
συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας:

Or. fr
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Τροπολογία 96
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Βάσει συγκεκριμένης τεχνικής 
έκθεσης, που έχει καταρτιστεί το 
αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της 
τρέχουσας σύμβασης και η οποία 
απευθύνεται στην ανεξάρτητη εθνική 
ρυθμιστική αρχή και πληροί τα ακόλουθα 
κριτήρια:
- πολυπλοκότητα του δικτύου που απαιτεί 
συνολική πολυτροπική προσέγγιση λόγω 
της πυκνότητας του σιδηροδρομικού 
συστήματος της εν λόγω γεωγραφικής 
περιοχής, καθώς και της συχνότητας των 
δρομολογίων, ή στην περίπτωση 
σιδηροδρομικού συστήματος το οποίο 
παρουσιάζει τεχνικές προδιαγραφές που 
διαφέρουν σημαντικά από τα 
παραδοσιακά πρότυπα·
- οικονομική διάσταση που δικαιολογεί τη 
βιωσιμότητα σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας μέσω της εξίσωσης 
μεταξύ αποδοτικών και μη αποδοτικών 
περιοχών και/ή της αύξησης 
παραγωγικότητας και των επιδόσεων 
ενός φορέα σε εξέλιξη, όπως επιθυμεί η 
αρμόδια αρχή·
- αυξημένη ικανοποίηση των χρηστών 
της τρέχουσας σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, όπως 
παρουσιάζεται στην ετήσια έκθεση που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 
του παρόντος κανονισμού·
Από τη στιγμή που θα λάβει την εν λόγω 
έκθεση, η ανεξάρτητη εθνική ρυθμιστική 
αρχή θα αποφασίσει για το βάσιμο της 
αίτησης της αρμόδιας αρχής. Η γνώμη 
της ανεξάρτητης εθνικής ρυθμιστικής 
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αρχής θα είναι δεσμευτική και θα τεθεί 
αμέσως σε ισχύ.

Or. fr

Τροπολογία 97
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από 
τις διαδικασίες διαγωνισμών φορείς ή 
επιχειρήσεις στα οποία ο έλεγχος ανήκει 
άμεσα ή έμμεσα σε ένα πρόσωπο ή 
πρόσωπα από τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες, 
εάν οι εν λόγω χώρες δεν διαθέτουν 
διατάξεις που να επιτρέπουν την υποβολή 
ανταγωνιστικών προσφορών από 
εταιρείες από τα κράτη μέλη της Ένωσης 
ή δεν παρέχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση στις αγορές τους. Για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ο 
έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, 
συμβάσεις ή άλλα μέτρα, τα οποία είτε 
μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα, και 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 
πραγματικών ή νομικών συνθηκών, 
παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικού 
επηρεασμού της δραστηριότητας μιας 
επιχείρησης, και ιδίως από:
α) δικαιώματα κυριότητας ή χρήσης επί 
του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών 
στοιχείων επιχείρησης,
β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν 
δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού 
της σύνθεσης, των συσκέψεων ή των 
αποφάσεων των οργάνων μιας 
επιχείρησης.
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Or. en

Τροπολογία 98
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν ότι, προκειμένου να 
προαχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι 
συμβάσεις για δημόσια σιδηροδρομική 
μεταφορά επιβατών που καλύπτουν 
τμήματα του ίδιου δικτύου ή δέσμες 
γραμμών θα ανατίθενται σε διαφορετικές 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για τον 
σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες αρχές δύνανται 
να αποφασίσουν, πριν ξεκινήσουν τη 
διαδικασία διαγωνισμού, να περιορίσουν 
τον αριθμό των συμβάσεων που 
ανατίθενται στην ίδια σιδηροδρομική 
επιχείρηση.»

Or. de

Τροπολογία 99
Sari Essayah

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 6



PE519.754v01-00 46/51 AM\1004472EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν ότι, προκειμένου να 
προαχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι 
συμβάσεις για δημόσια σιδηροδρομική 
μεταφορά επιβατών που καλύπτουν 
τμήματα του ίδιου δικτύου ή δέσμες 
γραμμών θα ανατίθενται σε διαφορετικές 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για τον 
σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές δύνανται 
να αποφασίσουν, προτού κινήσουν τη 
διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, τον 
περιορισμό του αριθμού των συμβάσεων 
που ανατίθενται στην ίδια σιδηροδρομική 
επιχείρηση.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εν δυνάμει 
υποψηφίων. Το ισχύον άρθρο 5 παράγραφος 6 είναι προτιμότερο.

Τροπολογία 100
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν ότι, προκειμένου να 
προαχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι 
συμβάσεις για δημόσια σιδηροδρομική 
μεταφορά επιβατών που καλύπτουν 
τμήματα του ίδιου δικτύου ή δέσμες 
γραμμών θα ανατίθενται σε διαφορετικές 

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να 
αποφασίσουν ότι, προκειμένου να 
προαχθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, οι 
συμβάσεις για δημόσια σιδηροδρομική 
μεταφορά επιβατών που καλύπτουν 
τμήματα του ίδιου δικτύου ή δέσμες 
γραμμών θα ανατίθενται σε διαφορετικές 
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σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για τον 
σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες αρχές δύνανται 
να αποφασίσουν, πριν ξεκινήσουν τη 
διαδικασία διαγωνισμού, να περιορίσουν 
τον αριθμό των συμβάσεων που 
ανατίθενται στην ίδια σιδηροδρομική 
επιχείρηση.

σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Για τον 
σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες αρχές δύνανται 
να αποφασίσουν, πριν ξεκινήσουν τη 
διαδικασία διαγωνισμού, να περιορίσουν 
τον αριθμό των συμβάσεων που 
ανατίθενται στην ίδια σιδηροδρομική 
επιχείρηση. Ωστόσο, αυτό δεν επιτρέπεται 
να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
προσβασιμότητας και του εύρους των 
υπηρεσιών που παρέχονται στους 
επιβάτες.

Or. de

Τροπολογία 101
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – παράγραφος 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 
τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές συμμορφούμενες προς 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 
τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 102
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ), η αρμόδια αρχή έχει το 
δικαίωμα να αξιώσει από το φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει η 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να 
μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο 
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 
Η αρμόδια αρχή δύναται να υποχρεώσει 
τον νέο φορέα παροχής δημόσιων 
μεταφορών να αναλάβει το τροχαίο υλικό. 
Η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε 
εμπορικές τιμές.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ), η αρμόδια αρχή έχει το 
δικαίωμα να αξιώσει από το φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει η 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να 
μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο 
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 
Η αρμόδια αρχή δύναται να υποχρεώσει 
τον νέο φορέα παροχής δημόσιων 
μεταφορών να αναλάβει το τροχαίο υλικό. 
Η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε 
εμπορικές τιμές.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Τροπολογία 103
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως [18 μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει μέτρα 
που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της 
εφαρμοστέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 104
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία φορά 
κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά με τις 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
για τις οποίες είναι υπεύθυνη, την 
ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
τους επιλεγέντες φορείς δημοσίων 
υπηρεσιών, καθώς και τις καταβολές 
αποζημιώσεων και τα αποκλειστικά 
δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτούς 
τους φορείς δημοσίων υπηρεσιών ως 
απόδοση δαπανών. Η έκθεση διακρίνει 
ανάμεσα στις μεταφορές με λεωφορείο και 
στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των επιδόσεων, της ποιότητας 
και της χρηματοδότησης του δικτύου 
δημοσίων μεταφορών και, εφόσον 
απαιτείται, παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τη φύση και την έκταση κάθε τυχόν 
χορηγηθέντος αποκλειστικού δικαιώματος. 
Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την κεντρική 
πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για 
παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής 
πύλης.

Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία φορά 
κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά με τις 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
για τις οποίες είναι υπεύθυνη, την 
ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
τους επιλεγέντες φορείς δημοσίων 
υπηρεσιών, καθώς και τις καταβολές 
αποζημιώσεων και τα αποκλειστικά 
δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτούς 
τους φορείς δημοσίων υπηρεσιών ως 
απόδοση δαπανών. Η έκθεση διακρίνει 
ανάμεσα στις μεταφορές με λεωφορείο και 
στις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των επιδόσεων, της ποιότητας 
και της χρηματοδότησης του δικτύου 
δημοσίων μεταφορών και, εφόσον 
απαιτείται, παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τη φύση και την έκταση κάθε τυχόν 
χορηγηθέντος αποκλειστικού δικαιώματος. 
Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την κεντρική 
πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για 
παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής 
πύλης. Η Επιτροπή καταρτίζει σύνθεση 
των εν λόγω εκθέσεων, την οποία 
διαβιβάζει σε όλες τις γλώσσες εργασίας 
στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 105
Elisabeth Schroedter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία 
φορά κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά 
με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη, 
την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια 
των συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, τους επιλεγέντες φορείς 
δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τις 
καταβολές αποζημιώσεων και τα 
αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται 
σε αυτούς τους φορείς δημοσίων 
υπηρεσιών ως απόδοση δαπανών. Η 
έκθεση διακρίνει ανάμεσα στις μεταφορές 
με λεωφορείο και στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
επιδόσεων, της ποιότητας και της 
χρηματοδότησης του δικτύου δημοσίων 
μεταφορών και, εφόσον απαιτείται, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση 
και την έκταση κάθε τυχόν χορηγηθέντος 
αποκλειστικού δικαιώματος. Τα κράτη 
μέλη διευκολύνουν την κεντρική 
πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για 
παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής 
πύλης.

Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία φορά 
κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά με τις 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
για τις οποίες είναι υπεύθυνη, την 
ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια των 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
τους επιλεγέντες φορείς δημοσίων 
υπηρεσιών, καθώς και τις καταβολές 
αποζημιώσεων και τα αποκλειστικά 
δικαιώματα που χορηγούνται σε αυτούς 
τους φορείς δημοσίων υπηρεσιών ως 
απόδοση δαπανών. Περιγράφει 
λεπτομερώς τη συμμόρφωση με τα 
αποτελέσματα που έχουν προκύψει και 
ορίζει όλους τους δείκτες που αφορούν τη 
δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών 
μεταφορών, και ιδίως τη χρονική 
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την 
καθαριότητα, την ικανοποίηση των 
χρηστών μέσω δημοσκόπησης και το 
ελάχιστο επίπεδο αξιοποίησης της 
ικανότητας. Η έκθεση διακρίνει ανάμεσα 
στις μεταφορές με λεωφορείο και στις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, καθιστά 
δυνατή την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των επιδόσεων, της ποιότητας 
και της χρηματοδότησης του δικτύου 
δημοσίων μεταφορών και, εφόσον 
απαιτείται, παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τη φύση και την έκταση κάθε τυχόν 
χορηγηθέντος αποκλειστικού δικαιώματος. 
Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την κεντρική 
πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για 
παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής 
πύλης.

Or. fr

Τροπολογία 106
Phil Bennion, Philippe De Backer



AM\1004472EL.doc 51/51 PE519.754v01-00

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2022.

Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού δεν συνεχίζουν πέραν της 3ης
Δεκεμβρίου 2019.

Or. en

Τροπολογία 107
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Καθίσταται διαθέσιμος υπό 
ενοποιημένη μορφή εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Or. fr


