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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα διάφορα μέτρα ελευθέρωσης τομέων υπηρεσιών που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ 
και δεκαετίες, μεταξύ άλλων στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, εμπίπτουν στην 
εφαρμογή του άρθρου 26 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ 
τούτου, συναποτελούν μέρος του σχεδίου της.

Ο στόχος αυτός της επίτευξης μιας κοινής αγοράς δεν πρέπει να συνιστά αυτοσκοπό, αλλά να 
στοχεύει στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών για τους καταναλωτές, ενώ θα διατηρείται 
παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας στην οποία θα έχουν πρόσβαση 
όλοι.

Οι διάφορες κινήσεις για την ελευθέρωση τομέων οι υπηρεσίες των οποίων εκ παραδόσεως 
παρέχονταν από δημόσιους φορείς μέσω εθνικών μονοπωλίων εκμετάλλευσης, με το 
πέρασμα του χρόνου δεν φαίνεται να εξασφάλισαν την επίτευξη του διπλού αυτού στόχου.

Ακόμη και στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και μόνο, δεν λείπουν τα 
παραδείγματα δυσαρέσκειας:

 Για τις διεθνείς μεταφορές επιβατών, τομέας το άνοιγμα του οποίου στον 
ανταγωνισμό χρονολογείται από το 2010, η αύξηση του ανταγωνισμού δεν είχε ως 
αποτέλεσμα ουσιαστική μείωση του κόστους και οδήγησε στο κλείσιμο παλαιών 
διασυνοριακών γραμμών που δεν λειτουργούσαν με βάση το πρότυπο της μεγάλης 
ταχύτητας. Εξάλλου, ο τομέας δεν σημείωσε την αναμενόμενη ανάπτυξη, δεδομένου 
ότι τα μερίδια αγοράς έπρεπε να κερδηθούν κυρίως σε διατροπικό και όχι σε 
ενδοτροπικό επίπεδο.

 Για τις εσωτερικές μεταφορές επιβατών στη Μεγάλη Βρετανία, το πλέον προηγμένο 
κράτος μέλος ως προς τη νομοθεσία στον τομέα της ελευθέρωσης: η CESE 
υπογραμμίζει τη δυσαρέσκεια των βρετανών χρηστών και τη διαρκή ανάγκη 
ανάμειξης του κράτους στην ολοκλήρωση του τομέα (τιμολόγηση, διανομή, 
ωράρια...).

 Για τις εσωτερικές μεταφορές επιβατών σε ολόκληρη την Ένωση, βρίσκονται σε 
εξέλιξη τουλάχιστον 15 διαδικασίες επί παραβάσει για μη ορθή μεταφορά της 
οδηγίας, γεγονός που μαρτυρεί τον υπερβολικά εντατικό ρυθμό ελευθέρωσης, η 
οποία, για να συμβάλει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς 
συγκρούσεις με τα εθνικά μοντέλα που παρείχαν στους πολίτες ένα πρότυπο 
ποιότητας επί σειρά δεκαετιών.  

Με βάση τα ανωτέρω, κατά τη γνώμη του εισηγητή, η ανάγκη εμβάθυνσης της ελευθέρωσης 
του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών δεν είναι αποδεδειγμένη• με τις 
τροπολογίες του επιδίωξε κυρίως να περιορίσει τον κίνδυνο αρνητικών συνεπειών για τους 
πολίτες, ιδίως τους εργαζομένους του κλάδου, με βάση διάφορους άξονες:

 όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση: μολονότι ο καθαυτώ 
διαχωρισμός των διαχειριστών υποδομής και των μεταφορέων έχει νόημα από άποψη 
ανταγωνισμού, οι φόβοι που γεννά στις οργανώσεις χρηστών, τις συνδικαλιστικές 
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οργανώσεις του τομέα ή σε «ιστορικούς» φορείς οδηγούν τον εισηγητή σε μια πιο 
διαφοροποιημένη προσέγγιση. Το πιθανότερο είναι ο διαχωρισμός να έχει ως 
αποτέλεσμα μια πιο περιορισμένη από κοινού χρήση των πόρων για επενδύσεις σε 
υλικό και αυξημένη γραφειοκρατία, με καταστροφικές συνέπειες για την ποιότητα της 
υπηρεσίας και την ασφάλεια των χρηστών. Ο εισηγητής προτίμησε, συνεπώς, να δοθεί 
στον εθνικό ρυθμιστικό φορέα η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στο θέμα αυτό, 
σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28ης 
Φεβρουαρίου 2013.

 η μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία στα κράτη μέλη προκειμένου να επιλέγουν μεταξύ 
της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων 
παραχώρησης δημόσιων υπηρεσιών με σημαντική αύξηση των ανώτατων ορίων.

 εισαγωγή, στα εθνικά σχέδια για τις βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, στο κοινωνικό και  
περιβαλλοντικό τους σκέλος, κανόνων προστασίας των χρηστών, των εργαζομένων 
και του περιβάλλοντος, ώστε να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό η εισαγωγή, στις 
προσκλήσεις υποβολής προσφορών, των ποιοτικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
αυτών κριτηρίων.

 ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με ευρείες δυνατότητες μεταφοράς 
προσωπικού στο πλαίσιο της νέας επιχείρησης στην οποία ανατίθεται μια δημόσια 
υπηρεσία, με την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα των διαρθρώσεων,  
με τη διασαφήνιση του κοινωνικού δικαίου που εφαρμόζεται στο προσωπικό επί της 
αμαξοστοιχίας, κυρίως μέσω της πιστοποίησής του, με την απαίτηση έναντι των 
κρατών μελών να θεσπίσουν αλληλέγγυα κοινωνική ευθύνη του διαγωνιζόμενου και 
των υπεργολάβων του, ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ.

 αναγκαία αμοιβαιότητα στο άνοιγμα των αγορών μεταξύ των κρατών μελών.

αρκετά μακρά μεταβατική περίοδος εφαρμογής για τα κράτη μέλη (έως το 2029) ώστε οι 
πολιτικοί ιθύνοντες της Ένωσης να μπορούν να έχουν τη χρονική απόσταση και τον 
απαιτούμενο χρόνο για ανάλυση πριν από κάθε νέα εξέλιξη στην κατεύθυνση της 
ελευθέρωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο 
από κοινωνική και περιβαλλοντική 
άποψη όσο και στον σχεδιασμό της 
κινητικότητας και μπορούν να αυξήσουν 
σημαντικά το συνολικό μερίδιό τους στις 
ευρωπαϊκές επιβατικές μεταφορές. Η 
πραγματοποίηση σχετικών επενδύσεων 
τόσο στην έρευνα όσο και στις υποδομές 
καθώς και στο τροχαίο υλικό μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά σε μία νέα ανάπτυξη 
και να έχει, κατά συνέπεια, θετικό 
αντίκτυπο στην προαγωγή της 
απασχόλησης άμεσα στον σιδηροδρομικό 
τομέα και έμμεσα με την αύξηση της 
κινητικότητας των υπαλλήλων άλλων 
τομέων. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
μπορούν να μετεξελιχθούν σε ουσιαστικής 
σημασίας σύγχρονο βιομηχανικό κλάδο 
της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
κράτη μέλη θα συμφωνήσουν να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους.

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(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 σε όλα τα σχέδια για βιώσιμες 
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μεταφορών αφήνοντας περιθώρια για 
λύσεις της αγοράς στον τομέα των 
μεταφορών. Η διαδικασία καθορισμού 
σχεδίων δημόσιων μεταφορών και 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει 
να είναι διαφανής για τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που 
ενδεχομένως θα εισέλθουν στην αγορά.

δημόσιες μεταφορές αφήνοντας περιθώρια 
για λύσεις της αγοράς στον τομέα των 
μεταφορών. Η διαδικασία καθορισμού 
σχεδίων δημόσιων μεταφορών και 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας πρέπει 
να είναι διαφανής για τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που 
ενδεχομένως θα εισέλθουν στην αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 3

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 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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)



PA\943827EL.doc 7/22 PE516.641v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 α) Η ανάθεση με διαγωνισμό με 
γνώμονα την ποιότητα αντί της αρχής 
της χαμηλότερης τιμής συμβάλλει στην 
αποφυγή του κοινωνικού ντάμπινγκ που 
συχνά συνδέεται με τις χαμηλότερες 
προσφορές, όπου η εξοικονόμηση γίνεται 
εις βάρος των υπαλλήλων: χαμηλότερες 
αμοιβές, περισσότερες ώρες εργασίας, 
μικρότερος αριθμός προσωπικού. 

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 α) Η αρχή της αμοιβαιότητας είναι 
σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενης στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού· η αρχή αυτή πρέπει να 
εφαρμόζεται όχι μόνο στα κράτη μέλη, 
αλλά και στις επιχειρήσεις από τρίτες 
χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
σε διαδικασίες ανάθεσης στο εσωτερικό 
της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 6

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 

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

δημόσιους διαγωνισμούς για τις συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίοι 
πρέπει να ισχύουν με εναρμονισμένο 
τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, 
λαμβανομένων, ωστόσο, υπόψη των 
ειδικών δεδομένων των εκάστοτε χωρών.

Or. fr

Τροπολογία 7

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 υψηλής ποιότητας, είναι 
σημαντικό να εξασφαλίσουν τα κράτη 
μέλη υψηλό επίπεδο κοινωνικής 
προστασίας του προσωπικού των φορέων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας από το 
κοινωνικό ντάμπινγκ.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Όταν η σύναψη σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ενδέχεται να 
επιφέρει αλλαγή του φορέα δημόσιας 
υπηρεσίας, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να απαιτούν από τον επιλεγέντα φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας να εφαρμόσει τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του 
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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 
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων. Η 
παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να διασφαλίζουν τις προϋποθέσεις 
μεταφοράς των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων πέραν των δικαιωμάτων 
που εμπίπτουν στην 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. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 β) 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 
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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. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 α) 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 όλα 
τα οφειλόμενα δικαιώματα και/ή 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 και/ή να 
εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες 
ευθύνης στο πλαίσιο της εθνικής τους 
νομοθεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 11

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.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω της τροποποίησης στην τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 2, εδάφιο 1, το 
περιεχόμενο της παρούσας αιτιολογικής σκέψης είναι περιττό.

Τροπολογία 12

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 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. Επομένως, αν και θα 
έπρεπε να λάβουν ήδη μέτρα για τη 
βαθμιαία καθιέρωση αυτού του τύπου 
ανάθεσης, μόνο μετά το 2029 είναι 
υποχρεωμένες να αναθέτουν όλες τις 
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
στον τομέα των δημόσιων 
σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, 
σύμφωνα με τη διαδικασία ανάθεσης που
προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
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Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σχέδια δημόσιων μεταφορών και 
υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας

Σχέδια για βιώσιμες δημόσιες μεταφορές, 
στο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και
οικονομικό τους σκέλος, και υποχρεώσεις 
δημόσιας υπηρεσίας

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονίζεται το στοιχείο της βιωσιμότητας των σχεδίων αυτών σε όλες τις πτυχές τους.

Τροπολογία 14

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εφαρμοστέοι κανόνες σχετικά με τα 
δικαιώματα των επιβατών· 

Or. en

Τροπολογία 15

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

εφαρμοστέοι κανόνες σχετικά με την 
κοινωνική προστασία και την προστασία 
της απασχόλησης·

Or. en

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εφαρμοστέοι κανόνες σχετικά με την 
περιβαλλοντική προστασία· 

Or. en

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κατά την έγκριση σχεδίων δημοσίων 
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.

Για τη διασφάλιση διαφανών και 
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. en
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Αιτιολόγηση

Οι συγκεκριμένες πτυχές της αρχικής παραγράφου μετακινούνται στα αντίστοιχα σημεία του 
νέου άρθρου 2α προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Το νέο κείμενο είναι 
απαραίτητο για τη διασφάλιση κύρους στο θέμα αυτό.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2
Κανονισμός (EΚ) 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 
δημόσιων μεταφορών·

πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
επίτευξη των στόχων του σχεδίου 
δημόσιων μεταφορών, πράγμα που 
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. fr

Αιτιολόγηση

Αναγκαία διευκρίνιση της έννοιας «κατάλληλα».

Τροπολογία 19

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

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
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι επεξηγήσεις σχετικά με την καταλληλότητα ενσωματώθηκαν ήδη στο άρθρο 2α, παράγραφος 
3, στοιχείο β και μπορούν κατά συνέπεια να διαγραφούν από αυτό το σημείο.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) να επιτυγχάνουν τους στόχους του 
σχεδίου δημόσιων μεταφορών με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο και σε 
υψηλό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 21

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

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 και τις 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις επιβατών 
και εργαζομένων για τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές και λαμβάνει υπόψη τις 
θέσεις τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να πραγματοποιούν διαβούλευση που να περιλαμβάνει επίσης 
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οργανώσεις εκπροσώπησης επιβατών και εργαζομένων και μην διαβουλεύονται με αυτές μόνο 
σε περιστασιακή βάση.

Τροπολογία 22

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 δημοσίων 
υπηρεσιών 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 δημόσιων υπηρεσιών να 
πληρούν ορισμένα κοινωνικά κριτήρια, οι 
συγγραφές υποχρεώσεων και οι 
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
απογράφουν 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. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (EΚ) 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.

6. Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν, με την 
επιφύλαξη του εθνικού και του κοινοτικού 
δικαίου, περιλαμβανομένων των 
συλλογικών συμβάσεων που συνάπτονται 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, τα 
ποιοτικά και τα κοινωνικά πρότυπα, 
ορίζουν για τον σκοπό αυτό κοινωνικά και 
ποιοτικά κριτήρια και τα ενσωματώνουν
στις συγγραφές υποχρεώσεων και στις 
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
ανεξάρτητα από τον τύπο ανάθεσης.

Or. fr

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 4 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 
7 α:
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα χωρίς 
διακρίσεις για να διασφαλίσουν ότι ένας 
φορέας ο οποίος αναθέτει άμεσα ή 
έμμεσα σε μια άλλη επιχείρηση να 
παράσχει υπηρεσίες εξ ονόματός του 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος 
παράλληλα με τον υπεργολάβο ή αντ’ 
αυτού για οφειλές προς τους υπαλλήλους 
και/ή οφειλόμενες εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης σε κοινά ταμεία ή 
οργανισμούς των κοινωνικών εταίρων.
Η ευθύνη για την οποία γίνεται λόγος 
στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζομένων που 
έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της 
συμβατικής σχέσης μεταξύ του 
εργολάβου και των υπεργολάβων του.
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Η παράγραφος 7α δεν θίγει πιο 
αυστηρούς κανόνες ευθύνης που 
προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο.»

Or. en

Τροπολογία 25

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«3 α. 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. fr

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να παρέχεται σε τρίτες χώρες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμού σε κράτη μέλη της ΕΕ, έως ότου ανοίξουν τις δικές τους αγορές στα κράτη μέλη 
της ΕΕ.

Τροπολογία 26

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στην περίπτωση που η μέση ετήσια αξία 
τους εκτιμάται: κατώτερη των 1.000.000
ευρώ ή κατώτερη των 5.000.000 ευρώ 

στην περίπτωση που η μέση ετήσια αξία 
τους εκτιμάται: κατώτερη των 2.000.000
ευρώ ή κατώτερη των 10.000.000 ευρώ 
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στην περίπτωση σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας που περιλαμβάνει 
σιδηροδρομικές μεταφορές· ή

στην περίπτωση σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας που περιλαμβάνει 
σιδηροδρομικές μεταφορές· ή

Or. en

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

στην περίπτωση που αφορούν την ετήσια 
εκτέλεση λιγότερων των 600.000
χιλιομέτρων δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών ή λιγότερων των 500.000
χιλιομέτρων στην περίπτωση σύμβασης 
δημόσιας υπηρεσίας που περιλαμβάνει 
δημόσιες σιδηροδρομικές μεταφορές.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 3.000.000
ευρώ είτε σε ετήσια εκτέλεση λιγότερων 
των 900.000 χιλιομέτρων δημοσίων 
υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

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. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση επιδιώκει τη διαγραφή του άρθρου 5 παράγραφος 6 και την αντικατάστασή του με 
το παρόν κείμενο· ωστόσο είναι σημαντικό να διατηρηθεί η παράγραφος 6 στην αρχική της 
μορφή και το νέο αυτό κείμενο μπορεί να προστεθεί μετά.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη νέα 
παράγραφος 6α:
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6. 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

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 
εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 
Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση
δημόσιας υπηρεσίας που αφορά μεταφορές
με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και 
οδικές μεταφορές πρέπει να ανατίθεται
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 
έως τις 3 Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2019, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για τη 
βαθμιαία συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν σοβαρά 
διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε σχέση 
με τη μεταφορική ικανότητα.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 
εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οι οδικές μεταφορές οφείλει να 
συμμορφώνεται με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 από τις 3 Δεκεμβρίου 2019.
Η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας που αφορούν τις δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, θα 
αρχίσει στις 3 Δεκεμβρίου 2029, σύμφωνα 
με το άρθρο 5. Κατά τη διάρκεια των 
μεταβατικών περιόδων, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν σοβαρά 
διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε σχέση 
με τη μεταφορική ικανότητα.



PE516.641v01-00 22/22 PA\943827EL.doc

EL

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένες χώρες δεν εφαρμόζουν πλέον σχεδόν καθόλου την ανάθεση συμβάσεων μέσω 
διαγωνισμών σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3 στον τομέα των δημόσιων 
σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών, επομένως είναι αναγκαίο ο προθεσμία να παραταθεί 
έως το έτος 2029.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α

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 πριν
από τις 3 Δεκεμβρίου 2029 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους.

Or. fr


