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Τροπολογία 7
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 8
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση 
προσφορών και, συνεπώς, να βελτιωθεί ο 
ανταγωνισμός, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι φορείς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας που ενδιαφέρονται να 
υποβάλουν τέτοια προσφορά λαμβάνουν 
ορισμένες πληροφορίες για τις 
μεταφορικές υπηρεσίες και τις υποδομές 
που καλύπτονται από τη σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας.

(8) Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση 
προσφορών και, συνεπώς, να βελτιωθεί ο 
ανταγωνισμός, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι όλοι οι φορείς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας που ενδιαφέρονται να 
υποβάλουν τέτοια προσφορά λαμβάνουν 
ορισμένες πληροφορίες για τις 
μεταφορικές υπηρεσίες και τις υποδομές 
που καλύπτονται από τη σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που η 
προκηρύσσουσα αρχή δεν αδικεί άλλον 
υποψήφιο ή υποψηφίους.
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Or. cs

Τροπολογία 9
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9 a) Η αρχή της αμοιβαιότητας είναι 
σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση 
ενδεχόμενης στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού· αυτή η αρχή πρέπει να 
εφαρμόζεται και προκειμένου για τις 
επιχειρήσεις από τρίτες χώρες που 
επιθυμούν να λάβουν μέρος σε 
διαδικασίες ανάθεσης εντός της 
Ενώσεως.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να παρασχεθεί σε τρίτες χώρες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμού σε κράτη μέλη της ΕΕ, όσο οι ίδιες δεν ανοίγουν τις δικές τους αγορές στα κράτη 
μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 10
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όταν η αγορά δεν εξασφαλίζει την 
πρόσβαση των φορέων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σε σιδηροδρομικό τροχαίο 
υλικό υπό κατάλληλες οικονομικές και 
χωρίς διακρίσεις συνθήκες, η πρόσβαση 
αυτή πρέπει να διευκολύνεται από τις 
αρμόδιες αρχές μέσω κατάλληλων και 
αποτελεσματικών μέτρων.

(12) Όταν η αγορά δεν εξασφαλίζει την 
πρόσβαση των φορέων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας σε σιδηροδρομικό τροχαίο 
υλικό υπό κατάλληλες οικονομικές και 
χωρίς διακρίσεις συνθήκες, η πρόσβαση 
αυτή θα έπρεπε να διευκολύνεται από τις 
αρμόδιες αρχές.  Εν προκειμένω πρέπει να 
μεριμνούν ώστε να μην αδικείται ένας 
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φορέας σε σχέση με τους άλλους.

Or. cs

Τροπολογία 11
Joachim Zeller

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. 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.

Or. de

Τροπολογία 12
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Στο πλαίσιο των τροποποιήσεων του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 994/98 
(εξουσιοδοτικός κανονισμός), η Επιτροπή 
πρότεινε επίσης να τροποποιηθεί ο 
κανονισμός (EΚ) αριθ. 1370/2007 
(COM(2012) 730/3). Για να εναρμονισθεί 
η προσέγγιση των κανονισμών απαλλαγής 
κατά κατηγορία στο πεδίο των κρατικών 

διαγράφεται
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ενισχύσεων και, σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 
108 παράγραφος 4 και στο άρθρο 109 της 
Συνθήκης, πρέπει να διευκολυνθεί με 
βάση το πεδίο εφαρμογής του 
εξουσιοδοτικού κανονισμού ο 
συντονισμός της μεταφοράς ή η 
επιστροφή για την εκτέλεση ορισμένων 
υποχρεώσεων εγγενών της δημόσιας 
υπηρεσίας, όπως αναφέρει το άρθρο 93 
της Συνθήκης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μεταφορά της αρχής της εξαίρεσης από την υποχρεωτική κοινοποίηση προκειμένου για τις 
αντισταθμιστικές πληρωμές σε άλλη δέσμη νομικών πράξεων θα άλλαζε ολόκληρη τη λογική 
του κανονισμού σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας και θα επέφερε 
σοβαρούς κινδύνους ανασφάλειας δικαίου για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές.

Τροπολογία 13
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός 1370/2007/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) «αρμόδια τοπική αρχή»: κάθε αρμόδια 
αρχή της οποίας η γεωγραφική περιοχή 
δικαιοδοσίας δεν εκτείνεται στο σύνολο 
της επικράτειας ενός κράτους μέλους ή η 
οποία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις 
μεταφορικές ανάγκες μίας περιφέρειας,
ενός αστικού οικισμού ή μιας αγροτικής
περιφέρειας και/ή περιοχής, μεταξύ 
άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να διατυπωθεί σαφέστερα για να καλυφθεί η δημιουργία αρχών επί των 
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μεταφορών με διασυνοριακές αρμοδιότητες. Πέραν τούτου ο παρών κανονισμός πρέπει να 
επεκταθεί σαφώς και στις περιφέρειες.

Τροπολογία 14
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Κανονισμός 1370/2007/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) «αρμόδια τοπική αρχή»: κάθε αρμόδια 
αρχή της οποίας η γεωγραφική περιοχή 
δικαιοδοσίας δεν είναι εθνική και η οποία 
καλύπτει τις μεταφορικές ανάγκες 
συγκεκριμένου τόπου, π.χ. μιας 
κοινότητας, μιας πόλης, ενός αστικού 
οικισμού ή μιας αγροτικής περιοχής·»

Or. cs

Τροπολογία 15
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Κανονισμός 1370/2007/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από το πεδίο εφαρμογής των 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας 
εξαιρούνται όλες οι υπηρεσίες δημόσιων 
μεταφορών που υπερβαίνουν όσα 
απαιτούνται για την επίτευξη 
αποτελεσμάτων τοπικού, περιφερειακού ή 
υπο-εθνικού δικτύου.

Στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων 
δημόσιας υπηρεσίας περιλαμβάνονται όλες 
οι υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών οι 
οποίες ισοδυναμούν ως προς το 
αποτέλεσμα με τοπικά, περιφερειακά ή υπ-
εθνικά δίκτυα·  το αποτέλεσμα αυτό 
μπορεί να προκύπτει από τον συνδυασμό 
κερδοφόρων και ζημιογόνων γραμμών·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση μίας περιφερειακής σιδηροδρομικής σύνδεσης, όταν επιδιώκεται οικονομική 
ισορροπία ή αποκόμιση κερδών, πρέπει η σύνδεση αυτή να μπορεί να συντίθεται, στο πλαίσιο 
μιας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, και από ζημιογόνα δρομολόγια, ώστε τα κέρδη 
της να μπορούν να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των τελευταίων καθώς και, αν χρειάζεται, 
στη βελτίωση των αναγκαίων για τη λειτουργία του δικτύου τεχνικών μέσων.  

Τροπολογία 16
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός 1370/2007/ΕΚ
Άρθρο 2 α – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι αρμόδιες αρχές καταρτίζουν και 
επικαιροποιούν ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα σχέδια δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών που καλύπτουν όλους τους 
σχετικούς τρόπους μεταφοράς στην 
επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνες. 
Αυτές οι υποχρεώσεις ισχύουν 
αποκλειστικά για πυκνοκατοικημένες 
περιοχές με πληθυσμό άνω των 100.000 
κατοίκων. Αυτά τα σχέδια δημόσιων 
μεταφορών καθορίζουν τους στόχους της 
πολιτικής δημόσιων μεταφορών και τα 
μέσα εφαρμογής τους, καλύπτοντας όλους
τους συναφείς τρόπους μεταφοράς για την 
επικράτεια για την οποία είναι υπεύθυνες. 
Περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια σύμπραξης δημόσιου με ιδιωτικό τομέα μπορεί να σημαίνουν βαριές υποχρεώσεις 
ακόμη κι αν δεν επιδρούν στα βασικά σιδηροδρομικά δρομολόγια που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού. Αυτή η υποχρέωση πρέπει να περιορίζεται στις 
πυκνοκατοικημένες περιοχές περιορισμένου μεγέθους.
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Τροπολογία 17
Oldřich Vlasák

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 18
Joachim Zeller

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) βασικές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούνται από την προσφορά δημόσιων 
μεταφορών, όπως προσβασιμότητα, 
εδαφική σύνδεση, ασφάλεια, διασυνδέσεις 
μέσων μεταφοράς και διατροπικές 
διασυνδέσεις σε βασικούς συνδετικούς 
κόμβους, χαρακτηριστικά προσφοράς, 
όπως οι αρχές διαμόρφωσης δρομολογίων 
και η συχνότητα των δρομολογίων·
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ικανότητας·

Or. de

Τροπολογία 19
Joachim Zeller

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε α) βελτίωση της κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής.

Or. de

Τροπολογία 20
Joachim Zeller

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

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.

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.

Τα σχέδια για τις δημόσιες μεταφορές 
υποβάλλονται ένα μήνα πριν από τη 
δημοσιοποίησή τους στον ρυθμιστικό 
φορέα για διατύπωση γνώμης.
Οι αρμόδιες αρχές εναρμονίζουν 
αμοιβαίως τις πληροφορίες που παρέχουν 
στα σχέδια μεταφορών τους και 
καταρτίζουν κοινά σχέδια μεταφορών για 
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τις περιφερειακές διασυνοριακές 
υπηρεσίες μεταφορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προωθηθούν η διατροπικότητα και ο διασυνοριακός συντονισμός.

Τροπολογία 21
Joachim Zeller

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Οι υπάρχοντες πάροχοι δημόσιων 
υπηρεσιών υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
στις αρμόδιες αρχές κατόπιν αιτήματός 
τους τα αναγκαία δεδομένα εντός 
προθεσμίας ενός μηνός. Το ίδιο ισχύει και 
για τις αρχές γειτονικού κράτους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου για τις δημόσιες μεταφορές τα επιμέρους μέσα μεταφοράς χρειάζονται ακριβή 
δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη των αγορών. Όσοι συμμετέχουν στην αγορά διαθέτουν τις 
σημαντικότερες πηγές πληροφοριών και πρέπει να κοινοποιούν αυτές τις πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές.
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Τροπολογία 22
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο δ
Κανονισμός 1370/2007/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι αρμόδιες αρχές καθιστούν διαθέσιμες 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συναφείς 
πληροφορίες για την κατάρτιση 
προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνισμού. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες για τη ζήτηση των επιβατών, 
τους ναύλους, το κόστος και τα έσοδα που 
σχετίζονται με τη δημόσια επιβατική 
μεταφορά που καλύπτεται από την 
προσφορά και στοιχεία σχετικά με τις 
προδιαγραφές υποδομής που αφορούν τη 
λειτουργία των απαιτούμενων οχημάτων ή 
τροχαίου υλικού, ώστε να μπορέσουν να 
καταρτίσουν τεκμηριωμένα επιχειρηματικά 
σχέδια. Οι διαχειριστές σιδηροδρομικών 
υποδομών στηρίζουν τις αρμόδιες αρχές 
παρέχοντας όλες τις σχετικές 
προδιαγραφές υποδομών. Η μη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις που 
αναφέρονται ανωτέρω υπόκειται στη 
νομική αναθεώρηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 7.

8. Οι αρμόδιες αρχές καθιστούν διαθέσιμες 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συναφείς 
πληροφορίες για την κατάρτιση 
προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνισμού. Οι 
διαχειριστές υποδομών, ιδίως οι 
διαχειριστές των σιδηροδρομικών 
μεταφορών οι οποίοι εκτελούν ή έχουν 
εκτελέσει δημόσια σύμβαση πρέπει να 
βοηθούν τις αρμόδιες αρχές να διαθέτουν 
όλα τα συναφή δεδομένα.  Είναι 
υπεύθυνοι για την ορθότητα των 
δεδομένων που διαβιβάζονται στις 
αρμόδιες αρχές με την επιφύλαξη του 
εμπιστευτικού χαρακτήρα των 
συναλλαγών. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη ζήτηση 
των επιβατών, τους ναύλους, το κόστος και 
τα έσοδα που σχετίζονται με τη δημόσια 
επιβατική μεταφορά που καλύπτεται από 
την προσφορά και στοιχεία σχετικά με τις 
προδιαγραφές υποδομής που αφορούν τη 
λειτουργία των απαιτούμενων οχημάτων ή 
τροχαίου υλικού, ώστε να μπορέσουν να 
καταρτίσουν τεκμηριωμένα επιχειρηματικά 
σχέδια. Οι διαχειριστές σιδηροδρομικών 
υποδομών στηρίζουν τις αρμόδιες αρχές 
παρέχοντας όλες τις σχετικές 
προδιαγραφές υποδομών. Η μη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις που 
αναφέρονται ανωτέρω υπόκειται στη 
νομική αναθεώρηση που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 7. Ο τρέχων 
διαχειριστής μίας γραμμής ή ενός 
δικτύου τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
διαγωνισμού σύμφωνα με τη σχετική 
διαδικασία διαβιβάζει στις αρμόδιες 
αρχές δωρεάν, πλήρως και επακριβώς τα 
δεδομένα που απαιτούνται για την 
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προετοιμασία μιας προσφοράς, ιδίως 
σχετικά με τη ζήτηση μεταφορών και με 
τα έσοδα που εξασφαλίζουν οι μεταφορές 
επιβατών. Ο προηγούμενος διαχειριστής 
σιδηροδρομικών μεταφορών και ο 
διαχειριστής υποδομών αντισταθμίζουν 
στους άλλους διαχειριστές οποιεσδήποτε 
ζημίες υπέστησαν εξαιτίας της υποβολής 
προσφορών που βασίζονταν σε 
εσφαλμένα ή ελλιπή δεδομένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα του διαχειριστή υποδομών δεν αρκούν επειδή δεν περιλαμβάνουν τα δεδομένα 
περί συναλλαγών των παρόχων σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Οι προηγούμενοι ή οι τρέχοντες 
πάροχοι πρέπει να διαθέτουν τα αντίστοιχα δεδομένα, ιδίως οι καθιερωμένοι πάροχοι, για να 
διασφαλίζουν την πρόσβαση στις πληροφορίες επί ίσοις όροις. Αυτό είναι αναγκαίο, διότι 
διαφορετικά οι αρμόδιες αρχές επωμίζονται υποχρεώσεις στις οποίες δεν θα μπορούν να 
ανταποκριθούν.

Τροπολογία 23
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός 1370/2007/ΕΚ
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. de
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να παρασχεθεί σε τρίτες χώρες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμού σε κράτη μέλη της ΕΕ, όσο οι ίδιες δεν ανοίγουν τις δικές τους αγορές στα κράτη 
μέλη της ΕΕ.

Τροπολογία 24
Oldřich Vlasák

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. cs

Τροπολογία 25
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός 1370/2007/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο
πρώτο εδάφιο απαίτηση με έναν από τους 
εξής τρόπους:

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο 
πρώτο εδάφιο απαίτηση με διαφορετικούς 
τρόπους οι οποίοι εξασφαλίζουν 
εξοικονόμηση κόστους βάσει μεγέθους:
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Or. de

Τροπολογία 26
Joachim Zeller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός 1370/2007/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχεία γ α (νέο) και γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) με τη δημιουργία όρων συνεργασίας 
με τις κατά τόπους γειτονικές αρχές στο 
πλαίσιο της εξασφάλισης αποθέματος 
τροχαίου υλικού,
(γ β) με την υποβολή αίτησης για 
ενίσχυση εκ μέρους του κράτους μέλους 
στο οποίο ανήκει εν είδει συνοδευτικού 
μέτρου των τρόπων μεταφοράς για την 
κάλυψη της υπολειμματικής αξίας του 
τροχαίου υλικού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να αποκλειστεί καμία μέθοδος χρηματοδότησης (παροχή εγγύησης, άμεση αγορά 
κ.λπ.). Τα κράτη σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποφεύγουν την ανάληψη των ευθυνών 
τους και να μετακυλύουν αδίκως το σχετικό βάρος στις τοπικές αρχές.  Το νομικό και 
ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο ώστε να αναζωογονείται η αγορά 
τροχαίου υλικού με την προώθηση ιδίως της εξοικονόμησης κόστους και των κατάλληλων 
χρηματοδοτικών λύσεων.

Τροπολογία 27
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Διατίθεται σε μορφή 
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ενοποιημένη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1370/2007, τον οποίο τροποποιεί, τρεις 
μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

Or. fr


