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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 οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα διασυνοριακά ζητήματα θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά 
μεταξύ των διαχειριστών υποδομής των 
διαφόρων κρατών μελών, μέσω της 
θέσπισης ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
διαχειριστών υποδομής.

(7) Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 
των διαχειριστών υποδομής θα πρέπει να 
βελτιωθεί και να ενισχυθεί. Τα 
διασυνοριακά ζητήματα θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μεταξύ 
των διαχειριστών υποδομής των διαφόρων 
κρατών μελών, μέσω της θέσπισης ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών 
υποδομής.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Θα πρέπει να προβλεφθεί 
συγκεκριμένα η βελτίωση της 
σιδηροδρομικής ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανοίγματος της 
αγοράς των εσωτερικών σιδηροδρομικών 
επιβατικών μεταφορών, κυρίως όταν 
πρόκειται για την αναδιάρθρωση των 
υφιστάμενων ολοκληρωμένων δομών, 
προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία 
πρόσθετων διοικητικών εμποδίων που θα 
μπορούσαν να υπονομεύσουν τη 
διατήρηση και τη βελτίωση της 
ασφάλειας.  

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. fr

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Για την ολοκλήρωση του ενιαίου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και 
λόγω του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό, 
η Επιτροπή υποστηρίζει και ενθαρρύνει 
ενεργά τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο 
Ένωσης, προκειμένου να διασφαλίσει 
μεγαλύτερη και διαρκή 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 σιδηροδρομικής δέσμης. Στο 
πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα 
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πρέπει να δοθεί στον αντίκτυπο που θα 
έχει η αλλαγή στο προσωπικό από άποψη 
κοινωνικής και ψυχολογικής 
επιβάρυνσης.  

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 β) Η Επιτροπή εγγυάται την πλήρη 
και ορθή εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, 
των διατάξεων της οδηγίας 2005/47/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, 
σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της 
Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων 
(CER) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στον τομέα των 
Μεταφορών (ETF) όσον αφορά ορισμένες 
πτυχές των συνθηκών εργασίας των 
μετακινούμενων εργαζομένων που 
παρέχουν διασυνοριακές διαλειτουργικές 
υπηρεσίες στον τομέα των 
σιδηροδρόμων1, ιδίως όσον αφορά την 
ασφάλειά τους.
__________________
1 ΕΕ L 1 της 27.7.2005, σ. 15.

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 γ) Ο σεβασμός των κανόνων που 
αφορούν την εργασία, τη συμπεριφορά 
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και την ανάπαυση που εφαρμόζονται 
στους μηχανοδηγούς έχει ζωτική 
σημασία για τη σιδηροδρομική ασφάλεια 
και τον θεμιτό ανταγωνισμό. Σε μια 
ανοιχτή ευρωπαϊκή σιδηροδρομική 
αγορά, όπου οι διασυνοριακές λειτουργίες 
βαίνουν αυξανόμενες, πρέπει να ελέγχεται 
και να εφαρμόζεται η τήρηση του χρόνου 
οδήγησης. Οι εθνικές αρχές ασφάλειας 
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. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 δ) Ενόψει της προώθησης 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. fr
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 ε) Το προσωπικό των αμαξοστοιχιών 
αποτελεί επαγγελματική ομάδα στο 
πλαίσιο του σιδηροδρομικού τομέα που 
εκτελεί καθήκοντα σχετιζόμενα 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 
χρήσιμη 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. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 στ) 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. fr
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 ζ) Ο εθνικός κανονιστικός φορέας 
πρέπει να εγκρίνει τις διατάξεις που 
αφορούν τις μετακινήσεις προσωπικού ή 
να ζητήσει τροποποιήσεις. Αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνει την άσκηση του 
δικαιώματος υπαναχώρησης για το προς 
μετακίνηση προσωπικό. Ο ρυθμιστικός 
φορέας, κατά τη λήψη απόφασης, πρέπει 
να αποσκοπεί στην αποτροπή της 
μεταφοράς ευαίσθητων πληροφοριών από 
τον διαχειριστή υποδομής σε άλλο όργανο 
της ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Or. fr

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και είναι ανεξάρτητος από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
επιλέγουν τα μέσα που θα 
χρησιμοποιήσουν για να διασφαλίζουν ότι 
ο διαχειριστής υποδομής εκτελεί όλα τα 
καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 και είναι ανεξάρτητος από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

Or. fr
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Τροπολογία 12

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές υποδομής είναι οργανωμένοι 
σε εταιρεία νομικά διακριτή από κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές υποδομής είναι οργανωμένοι 
σε εταιρεία νομικά διακριτή από κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση, εντός των 
απαιτούμενων ορίων προκειμένου να 
αποφεύγεται η γραφειοκρατία μεταξύ των 
φορέων και να διευκολύνονται οι 
επενδύσεις στο δίκτυο, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η υλοποίηση μιας 
υπηρεσίας ποιότητας χωρίς να αυξάνεται 
το κόστος λειτουργίας. 

Or. fr

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 β – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό 
του προσωπικό και στεγάζεται σε 
ξεχωριστές εγκαταστάσεις από τις άλλες 
νομικές οντότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης. Η πρόσβαση 
στα πληροφοριακά συστήματα 
προστατεύεται, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του 
διαχειριστή υποδομής. Οι εσωτερικοί 
κανόνες ή οι συμβάσεις απασχόλησης 
προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις 
επαφές με τις άλλες νομικές οντότητες 

Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει δικό του 
προσωπικό και στεγάζεται σε ξεχωριστές 
εγκαταστάσεις από τις άλλες νομικές 
οντότητες της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης. Η πρόσβαση στα 
πληροφοριακά συστήματα προστατεύεται, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής. Οι 
μεταφορές προσωπικού πέραν αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 μεταξύ 
του διαχειριστή υποδομής και των άλλων 
νομικών οντοτήτων της κάθετα 
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της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
στις επίσημες ανακοινώσεις που 
σχετίζονται με την άσκηση των 
καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής, 
τα οποία ασκούνται επίσης σε σχέση με 
άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εκτός 
του πλαισίου της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης. Οι μεταφορές προσωπικού 
πέραν αυτών που αναφέρονται στο σημείο 
γ) μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και 
των άλλων νομικών οντοτήτων της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές 
μόνο σε περίπτωση που διασφαλίζεται ότι 
δεν ανταλλάσσονται ευαίσθητες 
πληροφορίες μεταξύ τους.

ολοκληρωμένης επιχείρησης είναι εφικτές 
μόνο σε περίπτωση που διασφαλίζεται ότι 
δεν ανταλλάσσονται ευαίσθητες 
πληροφορίες μεταξύ τους.

Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να 
συνεργάζεται με άλλες νομικές οντότητες 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης 
όσον αφορά την ανάπτυξη των 
πληροφοριακών συστημάτων τους, υπό 
την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η 
δέουσα προστασία των ευαίσθητων 
πληροφοριών που τηρεί ο διαχειριστής 
της υποδομής.
Ο ρυθμιστικός φορέας εγκρίνει τις 
διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του 
πρώτου και δευτέρου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου ή ζητεί 
τροποποιήσεις, με σκοπό τη διασφάλιση 
της ανεξαρτησίας του διαχειριστή 
υποδομής. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί 
να ζητήσει από την ολοκληρωμένη 
επιχείρηση να του παράσχει κάθε 
πληροφορία που κρίνει απαραίτητη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής είναι υπερβολικά περιγραφική. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να 
διασφαλίζει ότι, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα ΤΠ και το προσωπικό, πέρα από 
τα ανώτατα κλιμάκια διαχείρισης, οι ρυθμίσεις διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του διαχειριστή 
της υποδομής. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ κρατών μελών.



PA\943829EL.doc 13/18 PE516.642v01-00

EL

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 δ – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
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.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
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 -
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των 
υπαλλήλων τους, στους εκπροσώπους 
χρηστών των εμπορευματικών και των 
επιβατικών μεταφορών και των 
εργαζομένων του σιδηροδρομικού τομέα, 
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. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δίκτυο συμμετέχει στις διαδικασίες 
παρακολούθησης της αγοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 και αξιολογεί 
τις επιδόσεις των διαχειριστών υποδομής 
βάσει κοινών δεικτών και ποιοτικών 

Το δίκτυο συμμετέχει στις διαδικασίες 
παρακολούθησης της αγοράς που 
αναφέρονται στο άρθρο 15 και αξιολογεί 
τις επιδόσεις των διαχειριστών υποδομής 
βάσει κοινών δεικτών και ποιοτικών 
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κριτηρίων, όπως η αξιοπιστία, η 
χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, η 
ακρίβεια και η ασφάλεια των δικτύων 
τους, η ποιότητα και η χρησιμοποίηση των 
στοιχείων ενεργητικού, η συντήρηση, οι 
ανανεώσεις, οι βελτιώσεις, οι επενδύσεις 
και η δημοσιονομική αποδοτικότητα.

κριτηρίων, όπως η αξιοπιστία, η 
χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, η
προσβασιμότητα, η ακρίβεια και η 
ασφάλεια των δικτύων τους, η ποιότητα 
και η χρησιμοποίηση των στοιχείων 
ενεργητικού, η συντήρηση, οι ανανεώσεις, 
οι βελτιώσεις, οι επενδύσεις και η 
δημοσιονομική αποδοτικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 – εισαγωγικό μέρος

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 μιας 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ο 
οικείος ή οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 55 
πραγματοποιούν αντικειμενική οικονομική 
ανάλυση - στην οποία περιλαμβάνεται η 
κατάσταση όσον αφορά την απασχόληση 
- και βασίζουν την απόφασή τους σε 
προκαθορισμένα κριτήρια.

Η εκτίμηση του κατά πόσον η οικονομική 
ισορροπία της δημόσιας σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών τίθεται σε κίνδυνο 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
προκαθορισμένα κριτήρια, όπως ο 
αντίκτυπος στην αποδοτικότητα 
οιασδήποτε υπηρεσίας περιλαμβάνεται 
στη δημόσια σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και 
του απορρέοντος αντικτύπου στο καθαρό 
κόστος της αρμόδιας δημόσιας αρχής 
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που ανέθεσε τη σύμβαση, την επιβατική 
ζήτηση, την τιμολόγηση των εισιτηρίων, 
τις ρυθμίσεις των εισιτηρίων, τον τόπο 
και τον αριθμό των στάσεων και τον 
χρόνο και τη συχνότητα της 
προτεινόμενης νέας υπηρεσίας, που 
καθορίζονται από τον ρυθμιστικό φορέα 
που αναφέρεται στο άρθρο 55, σύμφωνα 
με τα εκτελεστικά μέτρα που 
προβλέπονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου. Η αξιολόγηση 
καταδεικνύει κατά πόσον επηρεάζεται η 
βιωσιμότητα των υπηρεσιών που 
παρέχονται στο πλαίσιο της δημόσιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 
Θεωρείται ότι η ισορροπία τίθεται σε 
κίνδυνο όταν μπορεί να καταδειχθεί ότι 
θα τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική 
σκοπιμότητα της λειτουργίας των εν λόγω 
δημόσιων υπηρεσιών, με την εξασφάλιση 
εύλογου επιπέδου ποιότητας.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή και την 
απόφαση του αρμόδιου ρυθμιστικού 
φορέα, τα κράτη μέλη δύνανται να 
αδειοδοτήσουν, να τροποποιήσουν ή να 
αρνηθούν το δικαίωμα πρόσβασης στις 
ζητούμενες επιβατικές υπηρεσίες, με 
βάση την οικονομική ανάλυση και το 
ενωσιακό δίκαιο και τις αρχές της 
ισότητας και της κατάργησης των 
διακρίσεων. Ο ρυθμιστικός φορέας ή οι 
ρυθμιστικοί φορείς προβαίνουν στην 
εκτίμηση αυτή 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. fr

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια που καθορίζουν την οικονομική ισορροπία πρέπει να καθοριστούν λεπτομερέστερα. 
Το κείμενο εμπνέεται από την αιτιολογική σκέψη 21 της οδηγίας 2012/34/EΕ και τις 
ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή το 2010.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 α. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες 
ρυθμίσεις προκειμένου να παρακολουθεί 
τις τεχνικές, οικονομικές και εργασιακές 
συνθήκες και τις εξελίξεις στην αγορά 
των ενωσιακών σιδηροδρομικών 
μεταφορών.»

Or. en

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7 β. Στο άρθρο 19, προστίθεται το 
ακόλουθο στοιχείο:
« δ α) δεσμεύεται να εφαρμόζει τις 
αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές 
συλλογικές συμβάσεις των κρατών μελών 
στα οποία η επιχείρηση επιθυμεί να 
δραστηριοποιηθεί·»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η αγορά σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών πιο ανοιχτή, είναι 
απαραίτητο να ενισχυθούν τα εχέγγυα χρηστοήθειας όσον αφορά τον σεβασμό των συνθηκών 
εργασίας που πρέπει να τηρεί μία σιδηροδρομική επιχείρηση για να αδειοδοτηθεί, προκειμένου 
να αποφευχθεί η υποβάθμιση των εργασιακών συνθηκών, λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9 α. Στο άρθρο 63 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Η Επιτροπή, το αργότερο 18 μήνες από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
προβαίνει σε αξιολόγηση του αντικτύπου 
στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας του 
προσωπικού των αμαξοστοιχιών. Η 
Επιτροπή πρέπει να προτείνει πάραυτα 
νέα νομοθετικά μέτρα για την 
πιστοποίηση του προσωπικού αυτού των 
αμαξοστοιχιών.

Or. fr

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – περίπτωση 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 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. Η αξιολόγηση αυτή 
λαμβάνει υπόψη τις απόψεις που 
διατύπωσαν οι κοινωνικοί εταίροι στην 
αντίστοιχη επιτροπή κοινωνικού διαλόγου 
της Ένωσης.
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