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Τροπολογία 21
Frédéric Daerden

Πρόταση οδηγίας
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 της 
συγκριτικά με τις οδικές και τις 
αεροπορικές μεταφορές. Το μερίδιο της 
τάξης του 6% των σιδηροδρομικών 
επιβατικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση παρέμεινε σχετικά σταθερό. Οι 
σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές 
δεν συμβάδισαν με τις εξελισσόμενες 
ανάγκες όσον αφορά την προσφορά ή την 
ποιότητα.

(1) Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη 
της επιβατικής κίνησης των σιδηροδρόμων 
κατάφερε να αυξήσει κατά μέσο όρο το 
μερίδιό της στις χερσαίες μεταφορές στην 
ΕΕ των 15· ωστόσο, δεν επετεύχθη κατά 
μέσο όρο αύξηση στα κράτη μέλη που 
προσχώρησαν στην Ένωση κατά τα έτη 
2004 και 2007. Οι αλλαγές στο μερίδιο 
των σιδηροδρόμων δεν συνδέονται με τις 
ισχύουσες δομές διακυβέρνησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Eurostat αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία όσον αφορά το μερίδιο των σιδηροδρόμων στις 
χερσαίες μεταφορές: ΕΕ των15: 2001: 6,7%, 2010: 7,4%· νέα κράτη μέλη: 2001: 7,4%, 2010: 
5,1%. Επίσης, σε πολλά κράτη μέλη οι σιδηροδρομικές επιβατικές μεταφορές έχουν 
προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες ανάγκες όσον αφορά την προσφορά και την ποιότητα. Σε 
ορισμένα κράτη μέλη το μερίδιό τους έχει μειωθεί, ενώ σε κάποια άλλα καταγράφονται 
σημαντικές αυξήσεις. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία 
συσχέτιση και καμία απόδειξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της δομής της διακυβέρνησης και 
του μεριδίου.

Τροπολογία 22
Philippe De Backer, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Από μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν και ερωτηματολόγια 
που συλλέχθηκαν προκύπτει ότι τα κράτη 
μέλη που άνοιξαν τις αγορές τους 
εσωτερικών επιβατικών μεταφορών, 
όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, διαπίστωσαν ανάπτυξη της 
σιδηροδρομικής αγοράς και μεγαλύτερη 
ικανοποίηση τόσο των επιβατών όσο και 
του προσωπικού.

Or. en

Τροπολογία 23
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου θεσπίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό χώρο με κοινούς κανόνες 
όσον αφορά τη διακυβέρνηση των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των 
διαχειριστών υποδομής, τη χρηματοδότηση 
και τη χρέωση των υποδομών, τις 
συνθήκες πρόσβασης στις σιδηροδρομικές 
υποδομές και υπηρεσίες και τη ρυθμιστική 
εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς. Με 
την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, 
είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση του 
ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς 
της Ένωσης και η μεταρρύθμιση της 
διακυβέρνησης των διαχειριστών 
υποδομής με στόχο την εξασφάλιση 
ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή.

(3) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Νοεμβρίου 2012, για τη δημιουργία 
ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου θεσπίζει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό χώρο με κοινούς κανόνες 
όσον αφορά τη διακυβέρνηση των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των 
διαχειριστών υποδομής, τη χρηματοδότηση 
και τη χρέωση των υποδομών, τις 
συνθήκες πρόσβασης στις σιδηροδρομικές 
υποδομές και υπηρεσίες και τη ρυθμιστική 
εποπτεία της σιδηροδρομικής αγοράς. Με 
την εφαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, 
είναι πλέον δυνατή η ολοκλήρωση του 
ανοίγματος της σιδηροδρομικής αγοράς 
της Ένωσης και η μεταρρύθμιση της 
διακυβέρνησης των διαχειριστών 
υποδομής με στόχο την εξασφάλιση 
ισότιμης πρόσβασης στην υποδομή ώστε 
να βελτιωθεί η ποιότητα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών σε όλη την 
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Ευρώπη και να διασφαλιστούν τα 
κοινωνικά πρότυπα και οι όροι 
απασχόλησης.

Or. en

Τροπολογία 24
Philippe De Backer, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών 
σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών 
θα έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία 
της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρόμων· 
αυτό θα οδηγήσει στην παροχή 
μεγαλύτερης ευελιξίας και περισσότερων 
δυνατοτήτων στις εταιρείες και τους 
επιβάτες. Το προσωπικό των 
σιδηροδρομικών μεταφορών θα 
επωφεληθεί επίσης από το άνοιγμα, 
καθώς θα βελτιωθούν οι πιθανότητές του 
ως προς την παροχή υπηρεσιών σε νέους 
παράγοντες της αγοράς. Οι έμπειροι 
εργαζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν 
προστιθέμενη αξία για τους νέους 
παράγοντες, οδηγώντας σε βελτιωμένες 
συνθήκες εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 25
Philippe De Backer, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 
οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας 
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όσον αφορά το προσωπικό των 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, θα 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος 
οργάνωσης της αγοράς εργασίας δεν 
βλάπτει την ποιότητα της υπηρεσίας. Οι 
ευρωπαϊκοί νόμοι προβλέπουν ήδη ένα 
σαφές πλαίσιο για την προστασία των 
εργαζομένων στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 26
Frédéric Daerden

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερος 
συντονισμός μεταξύ των διαχειριστών 
υποδομής και των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων μέσω της σύστασης μιας 
επιτροπής συντονισμού, προς επίτευξη 
της αποτελεσματικής διαχείρισης και 
χρήσης της υποδομής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την τελική μορφή του 
κειμένου. Πρόκειται απλώς για μια υπενθύμιση της ρήτρας «ραντεβού» από την αναδιατύπωση 
της οδηγίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη διατύπωση της παρούσας πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 27
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν επίσης ότι η διαχείριση 
όλων των καθηκόντων που είναι 
απαραίτητα για τη βιώσιμη λειτουργία, 
συντήρηση και ανάπτυξη της 
σιδηροδρομικής υποδομής θα 
πραγματοποιείται κατά τρόπο συνεκτικό 
από τον ίδιο το διαχειριστή υποδομής.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν επίσης ότι η διαχείριση 
όλων των καθηκόντων που είναι 
απαραίτητα για τη βιώσιμη λειτουργία, 
συντήρηση και ανάπτυξη της 
σιδηροδρομικής υποδομής θα 
πραγματοποιείται κατά τρόπο συνεκτικό 
από τον ίδιο το διαχειριστή υποδομής, κάτι 
το οποίο δεν αποκλείει την ύπαρξη 
περισσοτέρων διαχειριστών σε ένα 
κράτος μέλος δραστηριοποιούμενων σε 
ξεχωριστές γραμμές ή τμήματα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη νέα διατύπωση του ορισμού του διαχειριστή της υποδομής που περιλαμβάνεται 
στην προτεινόμενη μορφή του άρθρου 3 σημείο 2 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ, μπορεί να 
δημιουργήσει σύγχυση ως προς τη δυνατότητα ύπαρξης περισσοτέρων διαχειριστών σε ένα 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 28
Philippe De Backer, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν την 
ανεξαρτησία που απαιτείται μεταξύ του 
διαχειριστή υποδομής και της 
σιδηροδρομικής επιχείρησης. Ως εκ 
τούτου, η δομή μπορεί να οδηγήσει σε 
πρακτικές διεπιδοτήσεων, οι οποίες δεν 
εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού 
και έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού.

Or. en
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Τροπολογία 29
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Λαμβάνοντας υπόψη την 
ετερογένεια των δικτύων όσον αφορά το 
μέγεθος και την πυκνότητα, καθώς και 
την ποικιλία οργανωτικών δομών των 
εθνικών και τοπικών ή περιφερειακών 
αρχών και των αντίστοιχων εμπειριών 
από τη διαδικασία ανοίγματος της 
αγοράς, κάθε κράτος μέλος πρέπει να 
διαθέτει επαρκή ευελιξία για την 
οργάνωση του δικτύου του με τρόπο που 
να επιτυγχάνει τον βέλτιστο συνδυασμό 
υπηρεσιών ελεύθερης πρόσβασης και 
υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο 
συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στις οποίες 
θα υπάρχει ευχερής πρόσβαση για όλους 
τους επιβάτες·

Or. de

Τροπολογία 30
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Λαμβάνοντας υπόψη την 
ετερογένεια των δικτύων όσον αφορά το 
μέγεθος και την πυκνότητα, καθώς και 
την ποικιλία οργανωτικών δομών των 
εθνικών και τοπικών ή περιφερειακών 
αρχών και των αντίστοιχων εμπειριών 
από τη διαδικασία ανοίγματος της 
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αγοράς, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
διαθέτει επαρκή ευελιξία για την 
οργάνωση του δικτύου του με τρόπο που 
να επιτυγχάνει τον βέλτιστο συνδυασμό 
υπηρεσιών ελεύθερης πρόσβασης και 
υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο 
συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στις οποίες 
θα υπάρχει ευχερής πρόσβαση για όλους 
τους επιβάτες·

Or. de

Τροπολογία 31
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παραχώρηση σε ενωσιακές 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του
δικαιώματος πρόσβασης σε 
σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών 
επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει 
επιπτώσεις στην οργάνωση και τη 
χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών 
επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την 
επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει 
σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των 
εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας και στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση από τον 
σχετικό ρυθμιστικό φορέα.

(14) Η παραχώρηση σε ενωσιακές 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις του 
δικαιώματος πρόσβασης σε 
σιδηροδρομικές υποδομές σε όλα τα κράτη 
μέλη με σκοπό την εκτέλεση εσωτερικών 
επιβατικών μεταφορών ενδέχεται να έχει 
επιπτώσεις στην οργάνωση και τη 
χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών 
επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την 
επιλογή να περιορίζουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να θέτει 
σε κίνδυνο την ποιότητα της υπηρεσίας 
και τη διαθεσιμότητα, μεταξύ άλλων και 
σε απομακρυσμένες περιοχές, ή την 
οικονομική ισορροπία των εν λόγω 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει 
χορηγηθεί έγκριση από τον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα.

Or. en
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Τροπολογία 32
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να 
εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές 
επιπτώσεις των υπηρεσιών εσωτερικών 
επιβατικών μεταφορών που παρέχονται σε 
συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στις 
υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, κατόπιν υποβολής σχετικού 
αιτήματος από τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
επί τη βάσει αντικειμενικής οικονομικής 
ανάλυσης.

(15) Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει να 
εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές 
επιπτώσεις των υπηρεσιών εσωτερικών 
επιβατικών μεταφορών που παρέχονται σε 
συνθήκες ανοικτής πρόσβασης στις 
υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, καθώς και τις ενδεχόμενες 
οικονομικές επιπτώσεις μιας νέας ή 
τροποποιημένης σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας στις υπηρεσίες που 
παρέχονται σε συνθήκες ανοικτής 
πρόσβασης από τις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί το 
δικαίωμα πρόσβασης στη σιδηροδρομική 
υποδομή δυνάμει του άρθρου 10 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, 
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και επί τη βάσει 
αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει επίσης να εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή με τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε μια διαδρομή όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες της μια επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.

Τροπολογία 33
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να εκτιμάται εάν τίθεται σε 
κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια 
αυτά και τα επιμέρους στοιχεία της 
ακολουθητέας διαδικασίας είναι δυνατόν 
να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου, 
ιδίως βάσει της πείρας των ρυθμιστικών 
φορέων, των αρμόδιων αρχών και των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και δύναται 
να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των εσωτερικών 
επιβατικών μεταφορών.

(17) Για να εκτιμάται εάν τίθεται σε 
κίνδυνο η οικονομική ισορροπία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή 
της υπηρεσίας που παρέχεται από τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στις οποίες 
έχει χορηγηθεί το δικαίωμα πρόσβασης 
στη σιδηροδρομική υποδομή δυνάμει του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
προκαθορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια 
αυτά και τα επιμέρους στοιχεία της 
ακολουθητέας διαδικασίας είναι δυνατόν 
να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου, 
ιδίως βάσει της πείρας των ρυθμιστικών 
φορέων, των αρμόδιων αρχών και των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και δύναται 
να λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά των εσωτερικών 
επιβατικών μεταφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει επίσης να εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή με τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε μια διαδρομή όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες της μια επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.

Τροπολογία 34
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Για να προσδιοριστεί εάν η 
ποιότητα μιας υπηρεσίας που παρέχεται 
στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας τίθεται σε κίνδυνο 
από υπηρεσία που παρέχεται ελεύθερα 
στο ίδιο δίκτυο, οι φορείς ελέγχου πρέπει 
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να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στο 
δίκτυο, τη διατήρηση των συνδέσεων, 
την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα, την 
προσιτή τιμή και την προσβασιμότητα 
των υπηρεσιών που παρέχονται στο 
πλαίσιο της σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 35
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών 
επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν από τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν 
εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να 
συμμετέχουν σε κοινό σύστημα 
πληροφοριών και σε ενοποιημένο σύστημα 
έκδοσης εισιτηρίων για την προμήθεια 
εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και 
κρατήσεων. Εάν θεσπιστεί ένα τέτοιο 
σύστημα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση της αγοράς 
ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων.

(19) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών 
επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ζητούν από τις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που εκτελούν εσωτερικές 
επιβατικές μεταφορές να συμμετέχουν σε 
κοινό σύστημα πληροφοριών και σε 
ενοποιημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων 
για την προμήθεια εισιτηρίων, ενιαίων 
εισιτηρίων και κρατήσεων, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των κοινωνικών 
απαιτήσεων. Το σύστημα εισιτηρίων δεν 
πρέπει να δημιουργεί φραγμούς για τα 
άτομα με αναπηρίες, τους ηλικιωμένους, 
τις οικογένειες ή τα άτομα που χρήζουν 
ειδικής υποστήριξης.

Or. en

Τροπολογία 36
Frédéric Daerden

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε 
αξιολόγηση του αντίκτυπου της 
παρούσας οδηγίας στην εξέλιξη της 
αγοράς εργασίας για το προσωπικό των 
σιδηροδρόμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη αιτιολογική σκέψη βασίζεται στην τροπολογία 12 του σχεδίου έκθεσης του 
εισηγητή της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε 
ανάλυση σχετικά με τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στο προσωπικό των σιδηροδρόμων. 
Ωστόσο, η εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να αφορά όλο το προσωπικό των σιδηροδρόμων (και 
όχι μόνο το προσωπικό των αμαξοστοιχιών) και να παραμείνει ευέλικτη όσον αφορά τις 
επακόλουθες δράσεις που θα χρειαστεί ενδεχομένως να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή να προτείνει.

Τροπολογία 37
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και 
οι διαχειριστές υποδομής θα πρέπει, στο 
πλαίσιο της φιλοσοφίας ασφαλείας που 
εφαρμόζουν, να εντάξουν μια «φιλοσοφία 
δικαιοσύνης» προκειμένου να 
ενθαρρύνουν ενεργά το προσωπικό να 
αναφέρει ατυχήματα, συμβάντα και 
αποσοβηθέντα ατυχήματα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια χωρίς να 
κινδυνεύει από κυρώσεις ή διακριτική 
μεταχείριση. Μια φιλοσοφία δικαιοσύνης 
επιτρέπει στη σιδηροδρομική βιομηχανία 
να αποκομίζει διδάγματα από τα 
ατυχήματα, τα συμβάντα και τα 
αποσοβηθέντα ατυχήματα και με αυτόν 
τον τρόπο να βελτιώνει την ασφάλεια των 
σιδηροδρομικών μεταφορών για τους 
εργαζομένους και τους επιβάτες.



PE519.766v01-00 14/37 AM\1004564EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 38
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Ο σεβασμός των κανόνων που 
αφορούν την εργασία και την ανάπαυση 
και εφαρμόζονται για τους μηχανοδηγούς 
έχει ζωτική σημασία για την ασφάλεια 
και τον θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα 
των σιδηροδρομικών μεταφορών. Σε μια 
ανοιχτή ευρωπαϊκή σιδηροδρομική 
αγορά, όπου οι διασυνοριακές λειτουργίες 
αυξάνονται, πρέπει να ελέγχεται και να 
εφαρμόζεται η τήρηση του χρόνου 
εργασίας και ανάπαυσης. Οι εθνικές 
αρχές ασφάλειας θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνες για τον έλεγχο και την επιβολή 
των κανόνων αυτών· η Επιτροπή θα 
πρέπει να προτείνει κανόνες και 
υποχρεωτικούς τακτικούς ελέγχους. 
Ωστόσο, αυτό το είδος ελέγχων είναι 
εφικτό μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής 
συσκευής στην αμαξοστοιχία, η οποία θα 
καταγράφει τον χρόνο εργασίας και 
ανάπαυσης των μηχανοδηγών.

Or. de

Τροπολογία 39
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Για την ολοκλήρωση του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και 



AM\1004564EL.doc 15/37 PE519.766v01-00

EL

λόγω του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό, 
η Επιτροπή υποστηρίζει και ενθαρρύνει 
ενεργά τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο 
Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσει την 
προστασία των εργαζομένων στον 
σιδηροδρομικό τομέα από τις 
ανεπιθύμητες επιπτώσεις του ανοίγματος 
της αγοράς και να δοθούν κοινές 
απαντήσεις στις προκλήσεις που 
απορρέουν από την εφαρμογή της 
τέταρτης δέσμης μέτρων για τους 
σιδηροδρόμους. Στο πλαίσιο αυτό, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον 
αντίκτυπο που θα έχει η αλλαγή στο 
προσωπικό από άποψη κοινωνικής και 
ψυχολογικής επιβάρυνσης.

Or. de

Τροπολογία 40
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Το άνοιγμα της αγοράς των 
σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών 
και η ανάπτυξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου δεν θα πρέπει σε 
καμία περίπτωση να έχουν ως 
αποτέλεσμα την επιδείνωση των 
κοινωνικών συνθηκών για τους 
εργαζομένους του τομέα και να 
οδηγήσουν σε κοινωνικό ντάμπινγκ. 
Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω 
στόχος, θα πρέπει να τεθούν οι 
κατάλληλοι όροι για το άνοιγμα των 
αγορών, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της 
χρήσης από τα κράτη μέλη των 
συλλογικών συμβάσεων που ισχύουν στην 
επικράτειά τους.

Or. fr
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Τροπολογία 41
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19β) Η Επιτροπή διασφαλίζει την πλήρη 
και ορθή εφαρμογή των διατάξεων της 
οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 
18ης Ιουλίου 2005 για τη συμφωνία 
μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών 
Σιδηροδρόμων (CER) και της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
στον τομέα των Μεταφορών (ETF) για 
θέματα των συνθηκών εργασίας των 
μετακινούμενων εργαζομένων που 
παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές 
υπηρεσίες στον τομέα των 
σιδηροδρόμων, ιδίως σε σχέση με την 
ασφάλεια των εν λόγω εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 42
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19γ) Ο σεβασμός των κανόνων που 
αφορούν τον χρόνο οδήγησης και 
ανάπαυσης και εφαρμόζονται για τους 
μηχανοδηγούς έχει ζωτική σημασία για 
τη ασφάλεια και τον θεμιτό ανταγωνισμό 
στον τομέα των σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Σε μια ανοιχτή ευρωπαϊκή 
σιδηροδρομική αγορά, όπου οι 
διασυνοριακές λειτουργίες αυξάνονται, 
πρέπει να ελέγχεται και να εφαρμόζεται η 
τήρηση του χρόνου οδήγησης και 
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ανάπαυσης. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τον 
έλεγχο και την επιβολή των κανόνων 
αυτών· η Επιτροπή θα πρέπει να 
προτείνει κανόνες και υποχρεωτικούς 
τακτικούς ελέγχους. Ωστόσο, αυτό το 
είδος ελέγχων είναι εφικτό μόνο με τη 
χρήση ηλεκτρονικής συσκευής στην 
αμαξοστοιχία, η οποία θα καταγράφει τον 
χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των 
μηχανοδηγών.

Or. de

Τροπολογία 43
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19δ) Ενόψει της ανάπτυξης του Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου και 
του περαιτέρω ανοίγματος της αγοράς 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις 
αντιπροσωπευτικές συλλογικές συμβάσεις 
που έχουν συναφθεί μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων, με την επιφύλαξη 
του εθνικού δικαίου και των ήδη 
ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων, 
προκειμένου να αποτραπεί το κοινωνικό 
ντάμπινγκ και ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Or. de

Τροπολογία 44
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 ε (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19ε) Το προσωπικό των αμαξοστοιχιών 
αποτελεί επαγγελματική ομάδα στο 
πλαίσιο του σιδηροδρομικού τομέα που 
εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την 
ασφάλεια. Είθισται να εκτελεί καθήκοντα 
λειτουργικής ασφάλειας στο πλαίσιο του 
σιδηροδρομικού συστήματος και είναι 
υπεύθυνο για την άνεση και την ασφάλεια 
των επιβατών στις αμαξοστοιχίες. Μια 
πιστοποίηση παρόμοια με την 
πιστοποίηση των μηχανοδηγών είναι 
σκόπιμη προκειμένου να εξασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματικών 
προσόντων και ικανοτήτων, να 
αναγνωρισθεί η σημασία των εν λόγω 
επαγγελματικών ομάδων για την 
ασφάλεια των σιδηροδρομικών 
υπηρεσιών, αλλά και να διευκολυνθεί η 
κινητικότητα των εργαζομένων.

Or. de

Τροπολογία 45
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19στ) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο της παρούσας 
οδηγίας στην ανάπτυξη της αγοράς 
εργασίας του προσωπικού των 
αμαξοστοιχιών και, κατά περίπτωση, να 
προτείνει νέα νομοθετικά μέτρα για την 
πιστοποίηση του προσωπικού αυτού.

Or. de
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Τροπολογία 46
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 3 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«διαχειριστής υποδομής»: κάθε φορέας ή 
επιχείρηση που εξασφαλίζει την ανάπτυξη, 
λειτουργία και συντήρηση της 
σιδηροδρομικής υποδομής σε ένα δίκτυο· η 
ανάπτυξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό του 
δικτύου, τον οικονομικό και επενδυτικό 
σχεδιασμό, καθώς και τα κτίρια και την 
αναβάθμιση της υποδομής· η λειτουργία 
της υποδομής περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία της διαδικασίας κατανομής 
διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού και της εκτίμησης της 
διαθεσιμότητας και της κατανομής 
μεμονωμένων διαδρομών, τη διαχείριση 
της κυκλοφορίας και τη χρέωση 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού και της είσπραξης των 
χρεώσεων· η συντήρηση περιλαμβάνει 
ανανεώσεις της υποδομής και τις άλλες 
δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων·

«διαχειριστής υποδομής»: κάθε φορέας ή 
επιχείρηση που εξασφαλίζει ειδικότερα
την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
της σιδηροδρομικής υποδομής σε ένα 
δίκτυο· η ανάπτυξη περιλαμβάνει το 
σχεδιασμό του δικτύου, τον οικονομικό και 
επενδυτικό σχεδιασμό, καθώς και τα κτίρια 
και την αναβάθμιση της υποδομής· η 
λειτουργία της υποδομής περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία της διαδικασίας κατανομής 
διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού και της εκτίμησης της 
διαθεσιμότητας και της κατανομής 
μεμονωμένων διαδρομών, τη διαχείριση 
της κυκλοφορίας και τη χρέωση 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του 
προσδιορισμού και της είσπραξης των 
χρεώσεων· η συντήρηση περιλαμβάνει 
ανανεώσεις της υποδομής και τις άλλες 
δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο νέος ορισμός του «διαχειριστή υποδομής» θα πρέπει να διατυπώνει σαφέστερα τα καθήκοντα 
του διαχειριστή, μεταξύ άλλων με την προσθήκη της λέξης «ειδικότερα» στον υφιστάμενο 
ορισμό, ώστε ο νέος κατάλογος των καθηκόντων του διαχειριστή να είναι κλειστός κατάλογος.

Τροπολογία 47
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το σημείο 5 απαλείφεται· διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή ενός σημείου στον ορισμό των διεθνών μεταφορών είναι προβληματική για τις 
χώρες που διαθέτουν σιδηροδρομικά σύνορα με τρίτη χώρα. Υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας 
νομικού κενού.

Τροπολογία 48
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) Στο άρθρο 6, απαλείφεται η 
παράγραφος 2·

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της διάταξης που προβλέπει την οργάνωση των υπηρεσιών του διαχειριστή και 
των υπηρεσιών των μεταφορών στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, παρά τον διαχωρισμό στον τομέα 
της λογιστικής , είναι υπερβολική. Η διαγραφή της εν λόγω διάταξης θα έχει εκτεταμένες 
αρνητικές συνέπειες (διοικητικές, οικονομικές, νομικές, κοινωνικές) για μια σειρά από 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 49
Jutta Steinruck

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
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Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. [...] διαγράφεται
__________________
10 ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

Or. de

Τροπολογία 50
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – σημείο 2
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν επιτρέπεται στο ίδιο νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο ή πρόσωπα:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι 
δεν επιτρέπεται, άμεσα ή έμμεσα, στο ίδιο 
νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα:

Or. fr

Τροπολογία 51
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

να διορίζει μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 
ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα 
διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, 
άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει 
οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί 
δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση·

να διορίζει μέλη του εποπτικού 
συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου, 
της εκτελεστικής επιτροπής, του 
διευθυντικού συμβουλίου, της γενικής 
διεύθυνσης ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν νόμιμα διαχειριστή 
υποδομής και, ταυτόχρονα, άμεσα ή 
έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει 
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οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί 
δικαιώματα σε σιδηροδρομική επιχείρηση·

Or. fr

Τροπολογία 52
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – σημείο 3
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην 
παράγραφο 2 πρόσωπο είναι κράτος μέλος 
ή άλλος δημόσιος φορέας, δύο δημόσιες 
αρχές που είναι αυτοτελείς και νομικά 
διακριτές μεταξύ τους και που ασκούν 
έλεγχο ή άλλα δικαιώματα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2 στο διαχειριστή 
υποδομής, αφενός, και στη σιδηροδρομική 
επιχείρηση, αφετέρου, δεν θεωρούνται ένα 
και το αυτό πρόσωπο ή πρόσωπα.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
στην περίπτωση που το αναφερόμενο στην 
παράγραφο 2 πρόσωπο είναι κράτος μέλος 
ή άλλος δημόσιος φορέας, δύο δημόσιες 
αρχές που είναι αυτοτελείς και νομικά 
διακριτές και ανεξάρτητες μεταξύ τους 
και που ασκούν έλεγχο ή άλλα δικαιώματα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2 στο 
διαχειριστή υποδομής, αφενός, και στη 
σιδηροδρομική επιχείρηση, αφετέρου, δεν 
θεωρούνται ένα και το αυτό πρόσωπο ή 
πρόσωπα.

Or. fr

Τροπολογία 53
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν 
συγκρούσεις συμφερόντων και ότι 
διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής 

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν 
συγκρούσεις συμφερόντων και ότι 
διασφαλίζεται το απόρρητο των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών, ο διαχειριστής 
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υποδομής δύναται να αναθέτει 
υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες 
ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, 
επί των οποίων διατηρεί την εξουσία 
λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο 
φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του 
διαχειριστή υποδομής.

υποδομής δύναται να αναθέτει 
υπεργολαβικά συγκεκριμένες εργασίες 
ανάπτυξης, ανανέωσης και συντήρησης, 
επί των οποίων διατηρεί την εξουσία 
λήψης αποφάσεων, σε σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις ή σε οποιονδήποτε άλλο 
φορέα που ενεργεί υπό την επίβλεψη του
διαχειριστή υποδομής. Οι εν λόγω 
υπεργολαβίες τηρούν τους κανόνες της 
διενέργειας διαγωνισμών και, κατά 
περίπτωση, των δημοσίων συμβάσεων. Ο 
διαχειριστής υποδομής εξακολουθεί να 
φέρει την ευθύνη για τις εργασίες που 
έχουν ανατεθεί με υπεργολαβία.

Or. fr

Τροπολογία 54
Philippe De Backer, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ο 
διαχειριστής υποδομής ανήκει σε κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη 
μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην 
εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του 
παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, 
το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο 
διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική 
οργανωτική ανεξαρτησία και 
ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων έναντι 
οποιασδήποτε σιδηροδρομικής 
επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των άρθρων 7α έως 7γ.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξασφαλίσει την 
απαιτούμενη ανεξαρτησία μεταξύ της σιδηροδρομικής επιχείρησης και του διαχειριστή 
υποδομής, και δεν μπορεί να διασφαλίσει την πλήρη διαφάνεια των οικονομικών ροών. 
Συνεπώς, ο θεσμικός διαχωρισμός είναι η μόνη λύση για τη δημιουργία μιας αποδοτικής 
ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών.

Τροπολογία 55
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3 – σημείο 5
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ο 
διαχειριστής υποδομής ανήκει σε κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν να μην 
εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του 
παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, 
το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο 
διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική 
οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία 
λήψης αποφάσεων έναντι οποιασδήποτε 
σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των άρθρων 7α έως 7γ.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
υποδομής ανήκει σε κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση, τα κράτη μέλη 
μπορούν να αποφασίσουν να μην 
εφαρμόσουν τις παραγράφους 2 έως 4 του 
παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, 
το οικείο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο 
διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και έχει ουσιαστική 
οργανωτική ανεξαρτησία και ανεξαρτησία 
λήψης αποφάσεων έναντι οποιασδήποτε 
σιδηροδρομικής επιχείρησης, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις των άρθρων 7α έως 7γ.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο μέλλον να επιλέγουν μεταξύ του διαχωρισμού 
του διαχειριστή της υποδομής από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και της ενοποιημένης δομής.

Τροπολογία 56
Frédéric Daerden

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
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Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρα 7α έως 7ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. [...] διαγράφεται
__________________
12 ΕΕ L 51 της 23.2.2012, σ. 51.

Or. en

Τροπολογία 57
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο 1
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής υποδομής είναι οργανωμένος 
σε φορέα νομικά διακριτό από κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση ή εταιρεία 
συμμετοχών που ελέγχει τέτοιες 
επιχειρήσεις ή από κάθε άλλη νομική 
οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής υποδομής είναι οργανωμένος 
σε φορέα νομικά διακριτό και ανεξάρτητο
από κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση ή 
εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τέτοιες 
επιχειρήσεις ή από κάθε άλλη νομική 
οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης.

Or. fr

Τροπολογία 58
Philippe De Backer, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
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διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και 
οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για 
κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την 
επιτροπή είναι ανοικτή τουλάχιστον στον 
διαχειριστή υποδομής, στους γνωστούς 
αιτούντες κατά την έννοια του άρθρου 8 
παράγραφος 3 και, κατόπιν αιτήσεώς τους, 
σε δυνάμει αιτούντες, στις οργανώσεις 
εκπροσώπησής τους, στους εκπροσώπους 
χρηστών των εμπορευματικών και των 
επιβατικών μεταφορών και, κατά 
περίπτωση, στις περιφερειακές και τοπικές 
αρχές. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών 
και ο οικείος ρυθμιστικός φορέας 
προσκαλούνται ως παρατηρητές στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού.

διαχειριστές υποδομής συγκροτούν και 
οργανώνουν επιτροπές συντονισμού για 
κάθε δίκτυο. Η συμμετοχή σε αυτήν την 
επιτροπή είναι ανοικτή στον διαχειριστή 
υποδομής, στους γνωστούς αιτούντες κατά 
την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 3 
και, κατόπιν αιτήσεώς τους, σε δυνάμει 
αιτούντες, στις οργανώσεις εκπροσώπησής 
τους, στους εκπροσώπους χρηστών των 
εμπορευματικών και των επιβατικών 
μεταφορών και, κατά περίπτωση, στις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οι 
εκπρόσωποι των κρατών μελών και ο 
οικείος ρυθμιστικός φορέας 
προσκαλούνται ως παρατηρητές στις 
συνεδριάσεις της επιτροπής συντονισμού.

Or. en

Τροπολογία 59
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν το δικαίωμα δημιουργίας 
νέων ή τροποποιημένων υπηρεσιών 
επιβατικών μεταφορών στο πλαίσιο 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
εφόσον η νέα ή τροποποιημένη σύμβαση 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας θέτει σε 
κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των 
υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει μια 
σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία 
έχει χορηγηθεί δικαίωμα πρόσβασης σε 
σιδηροδρομικές υποδομές δυνάμει του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα σύναψης νέας ή τροποποιημένης 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας εφόσον ο ρυθμιστικός φορέας καταδείξει τις δυνητικές 
οικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω συμβάσεων στις υπηρεσίες που παρέχει μια 
σιδηροδρομική επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.

Τροπολογία 60
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε 
κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο 
οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 
πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική 
ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους 
σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση 
αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος 
οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο 
υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την 
ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία 
μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 4:

«Για να προσδιοριστεί εάν σε περίπτωση 
σύναψης νέας σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή τροποποίησης 
υφιστάμενης σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας τίθεται σε κίνδυνο η 
οικονομική ισορροπία μιας σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή μιας 
υπηρεσίας που παρέχεται από τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στις οποίες 
έχει χορηγηθεί το δικαίωμα πρόσβασης 
στη σιδηροδρομική υποδομή δυνάμει του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας, ο οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί 
φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 55 
πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική 
ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους 
σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση 
αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος 
οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο 
υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την 
ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία 
μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 4:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει επίσης να εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις 
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που συνδέονται με μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή με τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε μια διαδρομή όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες της μια επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.

Τροπολογία 61
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε 
κίνδυνο η οικονομική ισορροπία μιας 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο 
οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 
πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική 
ανάλυση και βασίζουν την απόφασή τους 
σε προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση 
αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος 
οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο 
υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την 
ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία 
μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 4:

«Για να προσδιοριστεί εάν τίθεται σε 
κίνδυνο η οικονομική ισορροπία καθώς 
και η διαθεσιμότητα και η ποιότητα μιας 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο 
οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 
πραγματοποιούν αντικειμενική 
οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική ανάλυση, καθώς και 
ανάλυση των όρων απασχόλησης, και 
βασίζουν την απόφασή τους σε 
προκαθορισμένα κριτήρια. Η εκτίμηση 
αυτή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος 
οιουδήποτε από τους κατωτέρω, το οποίο 
υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την 
ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία 
μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 4:

Or. en

Τροπολογία 62
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β - στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) της σιδηροδρομικής επιχείρησης 
στην οποία έχει χορηγηθεί δικαίωμα 
πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή 
δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει επίσης να εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή με τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε μια διαδρομή όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες της μια επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.

Τροπολογία 63
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ – στοιχείο δ
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί 
πρόσβαση.

η σιδηροδρομική επιχείρηση που διεκδικεί 
πρόσβαση ή στην οποία έχει χορηγηθεί το 
δικαίωμα πρόσβασης στη σιδηροδρομική 
υποδομή δυνάμει του άρθρου 10 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει επίσης να εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή με τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε μια διαδρομή όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες της μια επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.

Τροπολογία 64
Phil Bennion, Philippe De Backer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο γ
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ο ρυθμιστικός φορέας 
αποφασίσει ότι, λόγω της σύναψης νέας ή 
τροποποιημένης σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, τίθεται σε κίνδυνο η 
οικονομική ισορροπία μιας υπηρεσίας 
που παρέχεται από τη σιδηροδρομική 
επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί 
δικαίωμα πρόσβασης στη σιδηροδρομική 
υποδομή σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, 
προτείνει πιθανές αλλαγές στις εν λόγω 
συμβάσεις ή υποβάλλει συστάσεις για 
χορήγηση αποζημίωσης στη θιγόμενη 
σιδηροδρομική επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει επίσης να εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή με τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε μια διαδρομή όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες της μια επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.

Τροπολογία 65
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7 – σημείο 1
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 13 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 
2010/40/ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν από τις 

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 
2010/40/ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεώνουν
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
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σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν 
εσωτερικές επιβατικές μεταφορές να 
συμμετέχουν σε κοινό σύστημα 
πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα 
έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση 
εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και 
κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να 
παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες 
αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω 
συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω 
σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή 
διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων και ότι τη διαχείρισή του 
ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα 
ή ένωση όλων των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές 
επιβατικές μεταφορές.

εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές 
να συμμετέχουν σε κοινό σύστημα 
πληροφοριών και ενοποιημένο σύστημα 
έκδοσης εισιτηρίων για τη χορήγηση 
εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και 
κρατήσεων, ή να αποφασίσουν να 
παρέχουν εξουσιοδότηση στις αρμόδιες 
αρχές για την καθιέρωση του εν λόγω 
συστήματος. Εάν καθιερωθεί το εν λόγω 
σύστημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
δεν δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή 
διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων και ότι τη διαχείρισή του 
ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα 
ή ένωση όλων των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές 
επιβατικές μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 66
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Το άρθρο 19 στοιχείο δ) 
τροποποιείται ως εξής: 
«δ) δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ή 
κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
κοινωνική ή εργατική νομοθεσία και τη 
συλλογική σύμβαση, περιλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων δυνάμει της 
νομοθεσίας περί προστασίας της 
ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων, καθώς και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
τελωνειακή νομοθεσία, στην περίπτωση 
εταιρίας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει 
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διασυνοριακές εμπορευματικές 
μεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές 
διαδικασίες.»

Or. sv

Τροπολογία 67
Olle Ludvigsson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7 β (νέο)
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Στο άρθρο 19, προστίθεται το εξής 
στοιχείο:
«ε) έχουν δεσμευθεί να εφαρμόζουν τη 
συλλογική σύμβαση που ισχύει εν γένει ή 
κατά κανόνα στον κλάδο σύμφωνα με την 
τρέχουσα πρακτική των κρατών μελών, 
στα κράτη μέλη στα οποία προτίθεται να 
δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.»

Or. sv

Τροπολογία 68
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει 
χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την 
παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές 
υποδομής και τους ενδιαφερόμενους 
ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες 
πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα 
δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για 

Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει 
χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την 
παροχή μεταφορών επιβατών δυνάμει του
άρθρου 10 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας ή με σκοπό την εκτέλεση μιας 
νέας ή τροποποιημένης σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές 
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χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε 
θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς 
να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές 
επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω 
φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια 
αρχή που έχει αναθέσει, επί της 
συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών 
καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη 
ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που 
δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση 
δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί 
της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας 
μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός πέντε ημερών.

υποδομής και τους ενδιαφερόμενους 
ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες 
πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα 
δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για 
χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε 
θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς 
να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές 
επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή στην 
υπηρεσία που παρέχεται από τη 
σιδηροδρομική επιχείρηση στην οποία 
έχει χορηγηθεί το δικαίωμα πρόσβασης 
στη σιδηροδρομική υποδομή δυνάμει του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας,, οι εν λόγω φορείς διασφαλίζουν 
ότι κάθε αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει, 
επί της συγκεκριμένης διαδρομής, 
υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών 
επιβατών καθοριζόμενη σε σύμβαση 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ή μια νέα ή 
τροποποιημένη σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας επί μιας διαδρομής 
καθοριζόμενης σε συνθήκες ανοικτής 
πρόσβασης, κάθε άλλη ενδιαφερόμενη 
αρμόδια αρχή που δικαιούται να περιορίζει 
την πρόσβαση δυνάμει του άρθρου 11 και 
κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που 
εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας επί της διαδρομής της εν λόγω 
υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ή παρέχει 
μια υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 10 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, 
ενημερώνεται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και το αργότερο εντός πέντε 
ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει επίσης να εκτιμούν τις ενδεχόμενες οικονομικές επιπτώσεις 
που συνδέονται με μια νέα σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή με τη διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής μιας υφιστάμενης σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε μια διαδρομή όπου 
παρέχει τις υπηρεσίες της μια επιχείρηση ανοικτής πρόσβασης.
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Τροπολογία 69
Elisabeth Schroedter

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει 
χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την 
παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές 
υποδομής και τους ενδιαφερόμενους 
ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες 
πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα 
δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για 
χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε 
θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς 
να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές 
επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω 
φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια 
αρχή που έχει αναθέσει, επί της 
συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών 
καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη 
ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που 
δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση 
δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί 
της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας 
μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός πέντε ημερών.

Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει 
χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την 
παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές 
υποδομής και τους ενδιαφερόμενους 
ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες 
πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα 
δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για 
χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε 
θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς 
να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω 
φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια 
αρχή που έχει αναθέσει, επί της 
συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών 
καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη 
ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που 
δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση 
δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί 
της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας 
μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός πέντε ημερών.

Or. en

Τροπολογία 70
Philippe De Backer, Phil Bennion
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2012/34/ΕΚ
Άρθρο 63 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, η 
Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις της 
παρούσας οδηγίας στον σιδηροδρομικό 
τομέα και υποβάλλει έκθεση για την 
εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, η 
Επιτροπή αξιολογεί τις επιπτώσεις της 
παρούσας οδηγίας στον σιδηροδρομικό 
τομέα και υποβάλλει έκθεση για την 
εφαρμογή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών.

Or. en

Τροπολογία 71
Philippe De Backer, Phil Bennion

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ερευνά επίσης, έως το 2020, 
εάν η οργάνωση της εθνικής αγοράς 
εργασίας θέτει περαιτέρω εμπόδια στο 
άνοιγμα της αγοράς, στην ολοκλήρωση 
και στην ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται στους καταναλωτές. Η 
Επιτροπή προτείνει, κατά περίπτωση, νέα 
νομοθετικά μέτρα προκειμένου να 
διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού 
για όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 72
Frédéric Daerden
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2012/34/EΕ
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Στο άρθρο 63 παράγραφος 1, 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του 
αντίκτυπου της παρούσας οδηγίας στην 
εξέλιξη της αγοράς εργασίας για το 
προσωπικό των σιδηροδρόμων, το 
αργότερο 18 μήνες από την έναρξη ισχύος 
της οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία βασίζεται στην τροπολογία 35 του σχεδίου έκθεσης του εισηγητή 
της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και υποχρεώνει την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση 
σχετικά με τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στο προσωπικό των σιδηροδρόμων. Ωστόσο, η 
εν λόγω ανάλυση θα πρέπει να αφορά όλο το προσωπικό των σιδηροδρόμων (και όχι μόνο το 
προσωπικό των αμαξοστοιχιών) και να παραμείνει ευέλικτη όσον αφορά τις επακόλουθες 
δράσεις που θα χρειαστεί ενδεχομένως να ενθαρρυνθεί η Επιτροπή να προτείνει.

Τροπολογία 73
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή 
συντάσσει ετήσια σύνθεση των εν λόγω 
κειμένων σε όλες τις γλώσσες εργασίας, 
την οποία διαβιβάζει στο Συμβούλιο και 
στο Κοινοβούλιο.
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Τροπολογία 74
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Καθίσταται διαθέσιμη υπό 
ενοποιημένη μορφή εντός τριών μηνών 
από την ημερομηνία έναρξη ισχύος της.

Or. fr


