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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο κύριος στόχος της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η θέσπιση μιας 
εσωτερικής αγοράς μεταφορών η οποία θα συμβάλλει σε υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητα 
και στην εναρμονισμένη, ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομικών 
δραστηριοτήτων.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από 
την προστατευτική συμπεριφορά ορισμένων κατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης και την 
συντεχνιακή διαχείριση των σιδηροδρομικών υποδομών. Οι νέοι φορείς που επιθυμούν να 
εισέλθουν στην αγορά υφίστανται διακρίσεις όταν επιχειρούν να έχουν πρόσβαση στις 
σιδηροδρομικές υποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες συχνά αποτελούν ιδιοκτησία των ίδιων 
των ιστορικών επιχειρήσεων που τις διαχειρίζονται.

Από το έτος 2000 οι προαναφερόμενες αρχές της ανταγωνιστικότητας και της 
εναρμονισμένης, ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
έγιναν σταδιακά μια πραγματικότητα, και σε αυτό συνέβαλαν τρείς διαδοχικές δέσμες 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ. Ωστόσο, το μερίδιο των σιδηροδρομικών μεταφορών 
παρέμεινε χαμηλό, εν μέρει λόγω προβλημάτων ακαταλληλότητας για πολλές αστικές 
μεταφορές πολύ μικρών αποστάσεων, αλλά και εξαιτίας εμποδίων στην είσοδο στην αγορά 
που παρακωλύουν τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. 

Το 2012, τμήματα της νομοθεσίας αυτής απλουστεύθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και 
ενισχύθηκαν περαιτέρω με την οδηγία 2012/34/EΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου, με την οποία εδραιώθηκαν κείμενες διατάξεις για τον ανταγωνισμό, 
τη ρυθμιστική εποπτεία και την οικονομική αρχιτεκτονική του σιδηροδρομικού τομέα.  

Υπολογίζεται ότι το 90% των υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών καλύπτονται από 
υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, γεγονός που δίνει στις διοικήσεις μεγάλα περιθώρια για  
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή συμβάσεις με απευθείας αναθέσεις. Στόχος της 
υποχρεωτικής ανάθεσης με διαγωνισμό συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας είναι να 
ενταθεί η ανταγωνιστική πίεση στις εγχώριες σιδηροδρομικές αγορές, προκειμένου να 
αυξηθεί η ποσότητα και να βελτιωθεί η ποιότητα των επιβατικών μεταφορών.

Το άνοιγμα των εθνικών σιδηροδρομικών αγορών στον διασυνοριακό ανταγωνισμό αποτελεί 
ένα σημαντικό βήμα προς την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού 
χώρου. Η τέταρτη δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές επεκτείνει την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την πρόσβαση στην σιδηροδρομική αγορά, 
και η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση των φραγμών στους ίσους όρους ανταγωνισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

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 την αποτελεσματική επίτευξη των 
στόχων των σχεδίων δημόσιων 
μεταφορών, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
σχεδιάσουν υποχρεώσεις δημόσιας 
υπηρεσίας, 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. es

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση για να γίνει πιο κατανοητό το κείμενο. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Το στοιχείο γ) του άρθρου 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Διαγράφεται

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·» ’

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «αρμόδια τοπική αρχή» του ισχύοντος κανονισμού είναι ικανοποιητική. Η προσθήκη 
που προτείνεται από την Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση εάν δεν διευκρινίζονται 
πρώτα οι όροι «αστικός οικισμός» ή «αγροτική περιοχή».

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Το στοιχείο ε) του άρθρου 2 
συμπληρώνεται από το ακόλουθο 
κείμενο:

Διαγράφεται

«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.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο όρος «υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας» του ισχύοντας κανονισμού είναι αρκετά σαφής. Δεν 
είναι σαφές τί εννοείται με τους όρους «αποτελέσματα δικτύου». 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 - σημείο 2 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 2 α - 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·

Or. es
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση συμβάσεων που πηγάζουν από υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας η 
αποδοτικότητα δεν είναι δυνατή, εξ ορισμού. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση της εκπλήρωσης 
των στόχων του σχεδίου δημόσιων μεταφορών πρέπει να γίνει με ευρύτερα κριτήρια.

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) στην περίπτωση που η μέση ετήσια 
αξία τους εκτιμάται: κατώτερη των 
1.000.000 ευρώ ή κατώτερη των 5.000.000 
ευρώ στην περίπτωση σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας που περιλαμβάνει 
σιδηροδρομικές μεταφορές· ή

(α) στην περίπτωση που η μέση ετήσια 
αξία τους εκτιμάται: κατώτερη των 
1.000.000 ευρώ ή κατώτερη των 5.000.000 
ευρώ στην περίπτωση σύμβασης που 
περιλαμβάνει σιδηροδρομικές μεταφορές· 
ή

Or. es

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) 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.

(β) στην περίπτωση που αφορούν την 
ετήσια εκτέλεση λιγότερων των 300.000 
χιλιομέτρων δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών ή λιγότερων των 1.500.000
χιλιομέτρων στην περίπτωση σύμβασης 
που περιλαμβάνει δημόσιες 
σιδηροδρομικές μεταφορές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο αριθμός 150.000 χιλιόμετρα, σε σύγκριση με τα 300.000 χιλιόμετρα, δεν συνάδει με τον 
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αριθμό στο στοιχείο (α). Ο αριθμός πρέπει να αλλάξει σε 1 500 000 χιλιόμετρα για συμβάσεις 
που περιλαμβάνουν σιδηροδρομικές μεταφορές. 


