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Τροπολογία 14
Jean-Jacob Bicep

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 αύξηση του 
μεριδίου των σιδηροδρομικών 
μεταφορών και την βελτίωση της 
ποιότητας των παρεχόμενων 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 15
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η οδηγία 2012/34/ΕΕ ορίζει ότι η 
Επιτροπή πρέπει να προτείνει, κατά 

διαγράφεται
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περίπτωση, νομοθετικά μέτρα σε σχέση 
με το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών 
σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών 
και να αναπτύσσει κατάλληλες 
προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται η 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις 
υποδομές, βάσει των υφιστάμενων 
απαιτήσεων διαχωρισμού της διαχείρισης 
των υποδομών και των μεταφορικών 
δραστηριοτήτων.

Or. fr

Τροπολογία 16
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

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.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 17
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Οι υφιστάμενες απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας των διαχειριστών 
υποδομής από τις επιχειρήσεις 
σιδηροδρομικών μεταφορών, οι οποίες 

διαγράφεται
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προβλέπονται στην οδηγία 2012/34/ΕΕ, 
καλύπτουν μόνο τα ουσιαστικά 
καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής, 
ήτοι τη λήψη αποφάσεων για την 
κατανομή των διαδρομών και τη λήψη 
αποφάσεων για τη χρέωση των 
υποδομών. Είναι, ωστόσο, απαραίτητη η 
άσκηση όλων των καθηκόντων κατά 
τρόπο ανεξάρτητο, καθώς και άλλα 
καθήκοντα δύναται να χρησιμοποιηθούν 
εξίσου για σκοπούς διακρίσεων κατά 
ανταγωνιστών. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως 
για τις αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις 
ή συντήρηση, οι οποίες δύναται να 
ληφθούν έτσι ώστε να ευνοούνται τα μέρη 
του δικτύου που χρησιμοποιούνται 
κυρίως από τις μεταφορικές επιχειρήσεις 
της ολοκληρωμένης επιχείρησης. Οι 
αποφάσεις για τον προγραμματισμό 
εργασιών συντήρησης δύναται να 
επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα διαδρομών 
για τους ανταγωνιστές.

Or. fr

Τροπολογία 18
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι υφιστάμενες απαιτήσεις της 
οδηγίας 2012/34/ΕΕ περιλαμβάνουν μόνο 
νομική, οργανωτική ανεξαρτησία και 
ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων. Οι 
διατάξεις αυτές δεν αποκλείουν εντελώς 
τη δυνατότητα διατήρησης μιας 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, εφόσον 
εξασφαλίζονται αυτές οι τρεις κατηγορίες 
ανεξαρτησίας. Όσον αφορά την 
ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων, πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι κατάλληλες 
ασφαλιστικές δικλίδες αποκλείουν τον 
έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνει 

διαγράφεται
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ένας διαχειριστής υποδομής από μια 
ολοκληρωμένη επιχείρηση. Ωστόσο, 
ακόμα και η πλήρης εφαρμογή των εν 
λόγω ασφαλιστικών δικλίδων δεν 
αποκλείει εντελώς κάθε δυνατότητα 
πραγματοποίησης διακρίσεων κατά 
ανταγωνιστών, η οποία υφίσταται λόγω 
της ύπαρξης μιας κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η δυνατότητα 
διεπιδοτήσεων εξακολουθεί να υφίσταται 
σε ολοκληρωμένες δομές ή, τουλάχιστον, 
είναι πολύ δύσκολο για τους ρυθμιστικούς 
φορείς να ελέγχουν και να επιβάλλουν τις 
ασφαλιστικές δικλίδες που έχουν 
θεσπιστεί για την πρόληψη των εν λόγω 
διεπιδοτήσεων. Ο θεσμικός διαχωρισμός 
της διαχείρισης υποδομών και των
μεταφορικών δραστηριοτήτων είναι το 
αποτελεσματικότερο μέτρο για την 
επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 19
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Εφόσον τα κράτη μέλη 
εξακολουθούν να διατηρούν διαχειριστή 
υποδομής ο οποίος αποτελεί μέρος μιας 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης, θα 
πρέπει τουλάχιστον να εισαγάγουν 
αυστηρές ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να 
διασφαλίζεται η ουσιαστική ανεξαρτησία 
του διαχειριστή υποδομής στο σύνολό του 
έναντι της καθετοποιημένης επιχείρησης. 
Αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες δεν θα 
πρέπει να αφορούν μόνο την εταιρική 
οργάνωση του διαχειριστή υποδομής 
έναντι της καθετοποιημένης επιχείρησης, 
αλλά και τη δομή διαχείρισης του 
διαχειριστή υποδομής και, στο μέτρο του 

διαγράφεται
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δυνατού στο πλαίσιο ολοκληρωμένης 
δομής, να προλαμβάνουν τις 
χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ 
διαχειριστή υποδομής και άλλων νομικών 
οντοτήτων της καθετοποιημένης 
επιχείρησης. Οι εν λόγω ασφαλιστικές 
δικλίδες δεν ανταποκρίνονται μόνο σε 
όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
υφιστάμενων απαιτήσεων ανεξαρτησίας 
στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τα 
ουσιαστικά καθήκοντα βάσει της οδηγίας 
2012/34/ΕΕ, όσον αφορά την 
ανεξαρτησία διαχείρισης του διαχειριστή 
υποδομής, αλλά υπερβαίνουν τις 
απαιτήσεις αυτές με την προσθήκη 
ρητρών, ώστε να αποκλειστεί ότι τα 
εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής να 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση άλλων οντοτήτων στο 
πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης. Αυτό θα πρέπει να ισχύει 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή της 
φορολογικής νομοθεσίας των κρατών 
μελών και με την επιφύλαξη των κανόνων 
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Or. fr

Τροπολογία 20
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Παρά την εφαρμογή των 
ασφαλιστικών δικλίδων που εγγυώνται 
την ανεξαρτησία, κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις θα μπορούσαν να 
καταχραστούν τη δομή τους για να 
παρέχουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα στις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που ανήκουν στις εν λόγω 
επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 258 της Συνθήκης 

διαγράφεται
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για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Επιτροπή είναι σκόπιμο να 
ελέγχει, κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους 
μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, ότι οι 
εν λόγω ασφαλιστικές δικλίδες 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά και ότι 
έχουν εξαλειφθεί τυχόν υφιστάμενες 
ακόμη στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν είναι 
σε θέση να επιβεβαιώσει ότι αυτό έχει 
επιτευχθεί, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν ή 
να ανακαλούν τα δικαιώματα πρόσβασης 
των ενδιαφερόμενων ολοκληρωμένων 
φορέων.

Or. fr

Τροπολογία 21
Jean-Jacob Bicep

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 οικονομική ισορροπία των 
εν λόγω συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας ή την ποιότητα της υπηρεσίας 
που προσφέρουν και στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες έχει χορηγηθεί έγκριση 
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από τον σχετικό ρυθμιστικό φορέα.

Or. fr

Τροπολογία 22
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η 
ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας στο 
πλαίσιο σύμβασης για την παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας επηρεάζεται από μία 
ελευθέρως παρεχόμενη υπηρεσία στο ίδιο 
δίκτυο, οι ρυθμιστικοί φορείς θα πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στο 
δίκτυο, την διατήρηση των 
ανταποκρίσεων και την συνέπεια.

Or. fr

Τροπολογία 23
Jean-Jacob Bicep

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 

(19) Προκειμένου να αυξηθεί η 
ελκυστικότητα των σιδηροδρομικών 
επιβατικών μεταφορών, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να απαιτούν από τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν 
εσωτερικές και διεθνείς επιβατικές 
μεταφορές να συμμετέχουν σε κοινό 
σύστημα πληροφοριών και με σύστημα 
έκδοσης εισιτηρίων για την προμήθεια 
εισιτηρίων, ενιαίων εισιτηρίων και 
κρατήσεων. Όταν το σύστημα αυτό τεθεί 
σε λειτουργία, θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
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αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση της αγοράς 
ή διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων.

ότι είναι διαλειτουργικό και εντάξιμο στα 
άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά συστήματα και
δεν προκαλεί στρέβλωση της αγοράς ή 
διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 24
Jean-Jacob Bicep

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Το σημείο 2 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

‘2) «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·’

Or. fr
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Τροπολογία 25
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 31 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) προστίθεται το ακόλουθο νέο σημείο 
31:

διαγράφεται

31) «κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση»: 
επιχείρηση στην οποία:
– μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις ανήκουν πλήρως ή εν μέρει 
στην ίδια επιχείρηση ως διαχειριστή 
υποδομής (εταιρεία συμμετοχών) ή
– ένας διαχειριστής υποδομής ανήκει 
πλήρως ή εν μέρει σε μία ή περισσότερες 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή
– μία ή περισσότερες σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις ανήκουν πλήρως ή εν μέρει 
σε έναν διαχειριστή υποδομής»·

Or. fr

Τροπολογία 26
Jean-Jacob Bicep

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο άρθρο 6, απαλείφεται η 
παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. fr



PE519.489v01-00 12/26 AM\1002920EL.doc

EL

Τροπολογία 27
Jean-Jacob Bicep

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Άρθρο 7
Θεσμικός διαχωρισμός του διαχειριστή 
υποδομής
1. 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.
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.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης 
ότι δεν επιτρέπεται στο ίδιο νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα:
α) να ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
139/2004 του Συμβουλίου, να έχει 
οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή να 
ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα σε 
σιδηροδρομική επιχείρηση και σε 
διαχειριστή υποδομής ταυτοχρόνως·
β) 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 
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επιχείρηση·
γ) να είναι μέλος του εποπτικού 
συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου 
ή των οργάνων που εκπροσωπούν νόμιμα 
την επιχείρηση, σε σιδηροδρομική 
επιχείρηση και σε διαχειριστή υποδομής 
ταυτόχρονα·
δ) να διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική 
υποδομή ή να ανήκει στη διοίκηση του 
διαχειριστή υποδομής και, ταυτόχρονα, 
άμεσα ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει 
οικονομικό συμφέρον ή να ασκεί 
δικαιώματα σε σιδηροδρομική 
επιχείρηση ή να διαχειρίζεται τη 
σιδηροδρομική επιχείρηση ή να ανήκει 
στη διοίκησή της και, ταυτόχρονα, άμεσα 
ή έμμεσα να ασκεί έλεγχο, να έχει 
συμφέρον ή να ασκεί δικαιώματα σε 
διαχειριστή υποδομής.
3. 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.
4. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων 
και ότι διασφαλίζεται το απόρρητο των 
εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, ο 
διαχειριστής 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.
5. Σε περίπτωση που κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαχειριστής 
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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. fr

Τροπολογία 28
Jean-Jacob Bicep

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 29
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 β διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 30
Oldřich Vlasák

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού 
συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του 
διαχειριστή υποδομής δεν έχουν κανένα 
συμφέρον ούτε λαμβάνουν οικονομικό 
όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από οποιαδήποτε 
άλλη νομική οντότητα της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης. Στοιχεία της 
αμοιβής τους που σχετίζονται με τις 
επιδόσεις τους δεν εξαρτώνται από τα 
επιχειρηματικά αποτελέσματα 
οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή 
οποιασδήποτε νομικής οντότητας υπό τον 
έλεγχό της, αλλά αποκλειστικά από τα 
επιχειρηματικά αποτελέσματα του 
διαχειριστή υποδομής.

Τα μέλη του εποπτικού ή του διοικητικού 
συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη του 
διαχειριστή υποδομής, καθώς και το 
προσωπικό του που έχει πρόσβαση σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες, δεν έχουν 
κανένα συμφέρον ούτε λαμβάνουν 
οικονομικό όφελος, άμεσα ή έμμεσα, από 
οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.
Στοιχεία της αμοιβής τους που σχετίζονται 
με τις επιδόσεις τους δεν εξαρτώνται από 
τα επιχειρηματικά αποτελέσματα 
οποιασδήποτε άλλης νομικής οντότητας 
της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή 
οποιασδήποτε νομικής οντότητας υπό τον 
έλεγχό της, αλλά αποκλειστικά από τα 
επιχειρηματικά αποτελέσματα του 
διαχειριστή υποδομής.

Or. cs

Τροπολογία 31
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 γ διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 32
Jean-Jacob Bicep

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

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, στους εκπροσώπους 
χρηστών των εμπορευματικών και των 
επιβατικών μεταφορών, τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων στον 
τομέα των σιδηροδρόμων και 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 33
Oldřich Vlasák

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 δ (νέο) – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει 
εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνει,

Η επιτροπή συντονισμού καταρτίζει 
εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνει,
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ιδίως, κανόνες συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις και τη συχνότητα αυτών, η 
οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τριμηνιαία. Έκθεση σχετικά με τις 
συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού 
υποβάλλεται ετησίως στον οικείο 
διαχειριστή υποδομής, κράτος μέλος, 
ρυθμιστικό φορέα και την Επιτροπή, όπου 
αναφέρονται οι σχετικές θέσεις των μελών 
της επιτροπής.

μεταξύ άλλων, κανόνες συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις και τη συχνότητα αυτών, η 
οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τριμηνιαία, καθώς και κανόνες σχετικά με 
την τακτική διαβούλευση με τους 
εκπροσώπους των χρηστών των 
υπηρεσιών για την μεταφορά 
εμπορευμάτων και επιβατών, η οποία 
πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 
μία φορά τον χρόνο. Έκθεση σχετικά με 
τις συζητήσεις της επιτροπής συντονισμού 
υποβάλλεται ετησίως στον οικείο 
διαχειριστή υποδομής, κράτος μέλος, 
ρυθμιστικό φορέα και την Επιτροπή, όπου 
αναφέρονται οι σχετικές θέσεις των μελών 
της επιτροπής.

Or. cs

Τροπολογία 34
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 ε (νέο) – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει μέτρα 
που καθορίζουν τις κοινές αρχές και 
πρακτικές του δικτύου, ιδιαιτέρως για την 
εξασφάλιση της συνέπειας στη 
συγκριτική αξιολόγηση, και τις 
ακολουθητέες διαδικασίες συνεργασίας 
στο δίκτυο. Τα εν λόγω μέτρα εγκρίνονται 
μέσω εκτελεστικής πράξης σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 62 παράγραφος 3.»

Η Επιτροπή μπορεί, ενδεχομένως, να 
διατυπώνει νομοθετικές προτάσεις με 
σκοπό την βελτίωση της συνεργασίας 
μεταξύ των διαχειριστών υποδομής, 
μελών του δικτύου.

Or. fr

Τροπολογία 35
Jean-Jacob Bicep
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο α
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το 
δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 σε δρομολόγια 
μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός 
δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός 
δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία 
ή περισσότερες συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια ή 
εναλλακτική διαδρομή, στην περίπτωση 
που η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος 
θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία 
της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το 
δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 σε δρομολόγια 
μεταφοράς επιβατών μεταξύ ενός 
δεδομένου σημείου αναχώρησης και ενός 
δεδομένου σημείου προορισμού, όταν μία 
ή περισσότερες συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας καλύπτουν την ίδια ή 
εναλλακτική διαδρομή, στην περίπτωση 
που η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος 
θέτει σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία 
της εν λόγω σύμβασης ή των εν λόγω 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας
ή εάν υποβαθμίζει την ποιότητα της 
παρεχόμενης υπηρεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 36
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο β
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
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 

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 λαμβάνοντας 
υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα των 
ελευθέρως παρεχόμενων υπηρεσιών. Η 
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υποβάλλεται εντός ενός μηνός από την 
ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία 
μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 4:

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. fr

Τροπολογία 37
Jean-Jacob Bicep

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

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1371/2007 και της οδηγίας 
2010/40/ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεώνουν
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν εσωτερικές επιβατικές μεταφορές 
να συμμετέχουν, το αργότερο ένα έτος 
μετά την έγκριση της παρούσης οδηγίας,
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. Όταν καθιερωθεί το 
εν λόγω σύστημα, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι θα είναι διαλειτουργικό 
και εντάξιμο στα λοιπά εθνικά και 
ευρωπαϊκά συστήματα, ότι δεν θα
δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ή 
διακρίσεις μεταξύ των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων και ότι τη διαχείρισή του θα
ασκεί δημόσια ή ιδιωτική νομική οντότητα 
ή ένωση όλων των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων που εκτελούν εσωτερικές 
επιβατικές μεταφορές.

Or. fr
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Τροπολογία 38
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – στοιχείο η και θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 α. Στο άρθρο 56, παράγραφος 1, 
προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
'(η) προγραμματισμένες εργασίες 
συντήρησης 
(θ) μη προγραμματισμένες εργασίες 
συντήρησης·

Or. fr

Τροπολογία 39
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 β (νέο)
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 β. Στο άρθρο 56, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων 
των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, για 
τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στις 
αγορές υπηρεσιών σιδηροδρομικών 
μεταφορών ο ρυθμιστικός φορέας έχει 
εξουσία παρακολούθησης της 
κατάστασης του ανταγωνισμού στις 
αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών και 
συγκεκριμένα, ελέγχει την εφαρμογή 
των στοιχείων α) έως ζ) της παραγράφου 
1 με δική του πρωτοβουλία και με στόχο 
την πρόληψη των διακρίσεων κατά των 
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αιτούντων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση 
δικτύου περιλαμβάνει ρήτρες που 
εισάγουν διακρίσεις ή παρέχει 
διακριτική ευχέρεια στον διαχειριστή 
υποδομής που είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή 
διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων.
Όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες 
μεταφοράς επιβατών, πρέπει να 
εξασφαλίζεται από το εποπτικό όργανο, 
και μάλιστα ιδία πρωτοβουλία, η τήρηση 
των απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΚ) 
1370/2007, που σκοπόν έχει να 
λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες του 
άρθρου 10 της παρούσης οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 40
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 γ (νέο)
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 56 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου56 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
"Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι 
τα τέλη που επιβάλλονται από το 
διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με 
το κεφάλαιο IV τμήμα 2 και δεν εισάγουν 
διακρίσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εξασφαλίζει επίσης ότι δεν εισάγουν 
διακρίσεις τα τέλη που ορίζονται από τον 
διαχειριστή υποδομής, τους φορείς 
εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης ή τις εταιρείες 
σιδηροδρόμων για την πρόσβαση, 
περιλαμβανομένης της πρόσβασης στις 
σιδηροδρομικές γραμμές, στους 
σταθμούς επιβατών, στα αντίστοιχα 
κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις, 
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περιλαμβανομένων των μέσων 
ανακοίνωσης των σχετικών με το ταξίδι 
πληροφοριών. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι θα εφαρμοσθούν οι
ανωτέρω προβλέψεις, κάθε τροποποίηση 
της δομής ή του επιπέδου των τελών που 
αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
πρέπει να ανακοινώνεται στον ρυθμιστικό 
φορέα, το αργότερο δύο μήνες προ της 
ημερομηνίας της προβλεπόμενης 
εφαρμογής των τελών. Ο ρυθμιστικός 
φορέας δικαιούται να ζητήσει μείωση ή 
αύξηση, εν σχέσει προς την 
προβλεπόμενη τροποποίηση, την αναβολή 
της για μεταγενέστερη ημερομηνία ή της 
ακύρωσή της, το αργότερο έναν μήνα προ 
της ημερομηνίας της προβλεπόμενης 
εφαρμογής της. Διαπραγμάτευση μεταξύ 
των αιτούντων και ενός διαχειριστή 
υποδομής σχετικά με το επίπεδο των 
τελών υποδομής, επιτρέπεται μόνο 
εφόσον συντελείται υπό την επίβλεψη του 
ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός 
φορέας παρεμβαίνει εάν οι 
διαπραγματεύσεις είναι πιθανό να 
αντίκεινται στις απαιτήσεις του παρόντος 
κεφαλαίου."

Or. fr

Τροπολογία 41
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 δ (νέο)
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 56 – παράγραφος 9 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 δ. Το εδάφιο 3 της παραγράφου 9 του 
άρθρου 56, αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
Σε περίπτωση προσφυγής σχετικά με 
άρνηση παροχής μεταφορικής 
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ικανότητας υποδομής, ή σχετικά με 
όρους προσφοράς μεταφορικής 
ικανότητας, ο ρυθμιστικός φορέας είτε 
επιβεβαιώνει ότι δεν απαιτείται 
τροποποίηση της απόφασης του 
διαχειριστή της υποδομής, είτε ζητεί 
τροποποίηση αυτής της απόφασης, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
ρυθμιστικού φορέα, το αργότερο ένα 
μήνα μετά την παραλαβή της 
προσφυγής. Ο διαχειριστή της υποδομής 
συμμορφώνεται το ταχύτερο δυνατόν, 
όσον αφορά τα απαιτούμενα υλικά, και, 
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο ένα 
μήνα μετά την παραλαβή της 
κοινοποίησης της αίτησης του 
ρυθμιστικού φορέα."

Or. fr

Τροπολογία 42
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 ε (νέο)
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 56 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 ε. Η παράγραφος 10 του άρθρου56 
αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από το 
ρυθμιστικό φορέα, υπόκεινται σε 
δικαστική επανεξέταση. Η επανεξέταση 
είναι δυνατόν να έχει ανασταλτικό 
χαρακτήρα επί της αποφάσεως του 
ρυθμιστικού φορέα μόνον εάν το άμεσο 
αποτέλεσμα της απόφασης του 
ρυθμιστικού φορέα είναι δυνατόν να 
προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή προδήλως 
δυσανάλογη ζημία στον ενάγοντα και 
όταν η απόφαση δεν βασίζεται στα 
άρθρα 56(6) ή 56(9) της παρούσης 



PE519.489v01-00 24/26 AM\1002920EL.doc

EL

Οδηγίας. Η παρούσα διάταξη 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
εξουσιών που απονέμονται στο 
δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή 
βάσει του συνταγματικού δικαίου, κατά 
περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 43
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 στ (νέο)
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 57 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 στ. Στο άρθρο 57 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 9 α:
Εάν ο αιτών εκτιμά ότι οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν από έναν ή περισσότερους 
διαχειριστή (ες) υποδομής ή φορείς 
υπεύθυνους για βασικές λειτουργίες 
εμποδίζουν την ανάπτυξη των 
διασυνοριακών διαδρομών, μπορεί να 
υποβάλει απευθείας στο δίκτυο αίτηση 
ρυθμιστικής γνωμοδότησης. Η εν λόγω 
αίτηση συνιστά επίσης αίτηση για την 
λήψη αποφάσεως από τον ρυθμιστικό 
φορέα ή από άλλους εθνικούς φορείς.
Το δίκτυο ζητεί ενδεχομένως 
πληροφορίες από τον διαχειριστή 
υποδομής ή από τους φορείς που είναι 
υπεύθυνοι για βασικές λειτουργίες και, σε 
κάθε περίπτωση από τους αρμόδιους 
εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, κατά την 
διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 57(4). Το δίκτυο εκδίδει τότε μη 
δεσμευτική γνωμοδότηση, με σκοπό την 
διευκόλυνση μάλλον παρά την
παρεμπόδιση των εν λόγω υπηρεσιών. Η 
εν λόγω γνωμοδότηση διαβιβάζεται στους 
αρμόδιους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς 
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και στον αιτούντα, το αργότερο ένα μήνα 
μετά την παραλαβή της αιτήσεως. Οι 
αρμόδιοι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς 
λαμβάνουν υπόψη την γνωμοδότηση του 
δικτύου, πριν λάβουν τις αποφάσεις τους, 
το αργότερο ένα μήνα μετά την παραλαβή 
της γνωμοδότησης του δικτύου·
αιτιολογούν γραπτώς στον αιτούντα κάθε 
παρέκκλιση από την εν λόγω 
γνωμοδότηση"

Or. fr

Τροπολογία 44
Jean-Jacob Bicep

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8 ζ (νέο)
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 57 – παράγραφος 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 ζ. Στο άρθρο 57 παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος 9 β:
"Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει 
νομοθετική πρόταση, το αργότερο ένα 
έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσης Οδηγίας, προκειμένου να 
δημιουργήσει το δίκτυο των ρυθμιστικών 
φορέων και να του δώσει νομική 
προσωπικότητα".

Or. fr

Τροπολογία 45
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Διατίθεται στην ενοποιημένη 
μορφή της με την οδηγία 2012/34/ΕΕ την 
οποία και τροποποιεί εντός τριμήνου από 
της δημοσιεύσεώς της.

Or. fr


