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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για αύξηση της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη μέσω της εξάλειψης 
της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, η οποία θα συμβάλει 
στη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών. Ωστόσο, στο πλαίσιο 
των εκτεταμένων διαβουλεύσεων διατυπώθηκε επανειλημμένα από ενδιαφερόμενα μέρη στις 
περιφέρειες, όπως οι αρμόδιες για τις μεταφορές περιφερειακές αρχές, η κριτική ότι οι συχνές 
ουσιαστικές αλλαγές ή οι αναδιατυπώσεις νομοθετικών πράξεων δε συμβάλλουν σε ένα 
σταθερό και αξιόπιστο νομικό πλαίσιο. 
Η πρόταση της Επιτροπής για αυστηρό διαχωρισμό υποδομών και μεταφορών δε λαμβάνει 
υπόψη της την ιδιαίτερη κατάσταση της πληθώρας των μικρών και μεσαίων σιδηροδρομικών 
υποδομών (όπως π.χ. των τοπικών σιδηροδρόμων, των ιστορικών σιδηροδρόμων, των 
σιδηροδρόμων στενών διαστάσεων, των σιδηροδρόμων λιμένων και ορυχείων), που είναι ως 
επί το πλείστον οργανωμένες ως ενοποιημένες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να έχουν στρατηγική 
σημασία για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών. Ένας 
αυστηρός διαχωρισμός σε αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν τις περισσότερες φορές 
λιγότερους από 50 υπαλλήλους θα συνεπαγόταν σημαντικά οργανωτικά και λειτουργικά 
πρόσθετα έξοδα αν μη τι άλλο λόγο του αναγκαίου διπλασιασμού του προσωπικού.  Λόγω 
της ως επί το πλείστον επισφαλούς οικονομικής κατάστασής τους, οι περιφερειακές 
σιδηροδρομικές υποδομές θα κινδύνευαν να πάψουν να υφίστανται. 
Ο εισηγητής εκφράζει επιδοκιμασία για την ενίσχυση του διαχειριστή υποδομής καθώς και 
για τη χρήση των συντονιστικών επιτροπών για την εποπτεία των δραστηριοτήτων των 
διαχειριστών υποδομής που έχουν ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι οι τοπικές αρχές θα συμμετέχουν σε συστηματική και όχι σε περιστασιακή 
βάση. Η ενίσχυση αυτή πρέπει επίσης να έχει ως αποτέλεσμα να διορίζεται στην επιχείρηση 
διαχείρισης υποδομής ένας ικανός συνομιλητής για τις σχέσεις με τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές.  
Ο εισηγητής υποστηρίζει επιπλέον την πρόταση της Επιτροπής για συνεργασία των 
διαχειριστών υποδομής σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την υλοποίηση του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την επίλυση των προβλημάτων 
στις διασυνοριακές μεταφορές. 
Ο εισηγητής υποστηρίζει, επιπλέον, τις ενισχυμένες αρμοδιότητες των ρυθμιστικών φορέων. 
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές χρειάζονται, ωστόσο, εύλογη προθεσμία για την αίτησή 
τους για εξέταση της εκτίμησης των δυσμενών επιπτώσεων στην οικονομική ισορροπία μιας 
υπηρεσίας.
Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα του διαχειριστή 
υποδομής πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία της 
επιχείρησής του. Εφόσον εξακολουθήσει να είναι δυνατή η καταβολή μερισμάτων, θα έπρεπε 
να ρυθμιστεί το μέγεθός τους. Η καταβολή μερισμάτων που ισοδυναμεί με μεταφορά κερδών 
θα έπρεπε να απαγορεύεται. Είναι δυσανάλογο η απλή υπόνοια μιας παραβίασης των 
κανόνων να ενεργοποιεί κυρώσεις και να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων πρόσβασης στην αγορά.  Ο άμεσος αποκλεισμός λόγω υπόνοιας θα τιμωρούσε 
την επιχείρηση προληπτικά και σε τελική ανάλυση θα ζημίωνε τον ανταγωνισμό. Η 
απαγόρευση της ανταλλαγής διευθυντικών στελεχών μεταξύ επιχειρήσεων διαχείρισης  
υποδομής και επιχειρήσεων μεταφορών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις περιορίζει επίσης 
δυσανάλογα τις επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους. Επιπλέον, δεν είναι σκόπιμη, 
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δεδομένου ότι θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια τεχνογνωσίας και μακρόχρονης 
επαγγελματικής πείρας.
Οι περιφέρειες αναφέρουν συχνά προβλήματα με τον συντονισμό των συστημάτων 
εισιτηρίων μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των αρμόδιων τοπικών αρχών, 
κυρίως στους σταθμούς τους οποίους εκμεταλλεύονται καθιερωμένες σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις. Ένα εναρμονισμένο σύστημα εισιτηρίων με μία εστιασμένη στον ανταγωνισμό 
αγορά συμβάλλει στο άνοιγμα της αγοράς. Το καθήκον της σύμπραξης σε ένα εθνικό 
σύστημα πληροφοριών μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα των δημόσιων μεταφορών. Οι 
τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα.

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:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι μικρότερες κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις που πληρούν τα ακόλουθα 
κριτήρια, εξαιρούνται από την 
υποχρέωση διαχωρισμού: 
- η εταιρεία υπήρχε στην ολοκληρωμένη 
της μορφή ήδη την 1η Ιανουαρίου 2013,
- το σιδηροδρομικό δίκτυο που συντηρεί 
η επιχείρηση δεν αποτελείται από 
περισσότερο από 350 χιλιόμετρα και
- η επιχείρηση έχει υπαλλήλους οι οποίοι 
ασκούν ταυτόχρονα τόσο καθήκοντα για 
τον διαχειριστή υποδομής όσο και 
καθήκοντα για την εταιρεία 
εκμετάλλευσης αμαξοστοιχιών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Υπάρχουν στην ΕΕ περισσότερες από 100 σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που πληρούν τα 
προαναφερόμενα κριτήρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν στρατηγική σημασία για τη 
λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών μεταφορών. Ένας αυστηρός διαχωρισμός 
δεν θα επηρέαζε στην περίπτωση αυτών των επιχειρήσεων τη ζήτηση γραμμών, όμως θα αύξανε 
τις λειτουργικές δαπάνες αυτών των επιχειρήσεων σε βαθμό που θα απειλούνταν με πτώχευση 
και θα έθετε σε ουσιαστικό κίνδυνο τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην περιοχή.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι κάθετα ολοκληρωμένες 
επιχειρήσεις που υλοποιούν τα ειδικά 
επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με το άρθρο 
32 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας 
και στις οποίες υπάρχει άμεσος 
ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των  
υπηρεσιών και άλλων τρόπων μεταφοράς, 
δεν υπόκεινται στο άρθρο 7 και στο 
άρθρο 7α και 7γ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα «ειδικά επενδυτικά σχέδια», που θα γίνουν μακροπρόθεσμα αποδοτικά προβλέπεται να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 και του άρθρου 7α και 7γ.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση άλλων νομικών οντοτήτων 

3. Εισοδήματα του διαχειριστή υποδομής 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη 
χρηματοδότηση άλλων νομικών οντοτήτων 
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στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, αλλά μόνο για τη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης του 
διαχειριστή υποδομής και την καταβολή 
μερισμάτων στον τελικό ιδιοκτήτη της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης. Ο 
διαχειριστής υποδομής δεν δύναται να 
χορηγεί δάνεια σε καμία άλλη νομική 
οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, ενώ καμία άλλη νομική 
οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης δεν δύναται να χορηγεί δάνεια
στον διαχειριστή υποδομής. Οποιαδήποτε 
υπηρεσία παρεχόμενη από άλλη νομική 
οντότητα στον διαχειριστή υποδομής 
παρέχεται βάσει σύμβασης και αμείβεται 
σε εμπορικές τιμές. Το χρέος που 
αποδίδεται στον διαχειριστή υποδομής 
είναι σαφώς διαχωρισμένο από το χρέος 
που αποδίδεται σε άλλες νομικές οντότητες 
εντός της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, και τα εν λόγω χρέη 
εξυπηρετούνται χωριστά. Οι λογαριασμοί 
του διαχειριστή υποδομής και των 
υπόλοιπων νομικών οντοτήτων στο 
πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης τηρούνται με τρόπο που 
εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων 
αυτών και επιτρέπει τον διαχωρισμό των 
χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του 
διαχειριστή υποδομής σε σχέση με τις 
άλλες νομικές οντότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης.

στο πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, αλλά μόνο για τη 
χρηματοδότηση της επιχείρησης του 
διαχειριστή υποδομής και την καταβολή
επαρκών μερισμάτων στον τελικό 
ιδιοκτήτη της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης. Δεν επιτρέπονται μεταφορές 
κερδών και/ή αποτελεσμάτων χρήσεως. 
Ο διαχειριστής υποδομής δεν δύναται να 
χορηγεί δάνεια σε καμία άλλη νομική 
οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, ενώ καμία άλλη νομική 
οντότητα της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης δεν δύναται να χορηγεί δάνεια 
στον διαχειριστή υποδομής. Οποιαδήποτε 
υπηρεσία παρεχόμενη από άλλη νομική 
οντότητα στον διαχειριστή υποδομής 
παρέχεται βάσει σύμβασης και αμείβεται 
σε εμπορικές τιμές. Το χρέος που 
αποδίδεται στον διαχειριστή υποδομής 
είναι σαφώς διαχωρισμένο από το χρέος 
που αποδίδεται σε άλλες νομικές οντότητες 
εντός της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης, και τα εν λόγω χρέη 
εξυπηρετούνται χωριστά. Οι λογαριασμοί 
του διαχειριστή υποδομής και των 
υπόλοιπων νομικών οντοτήτων στο 
πλαίσιο της κάθετα ολοκληρωμένης 
επιχείρησης τηρούνται με τρόπο που 
εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων 
αυτών και επιτρέπει τον διαχωρισμό των 
χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων του 
διαχειριστή υποδομής σε σχέση με τις 
άλλες νομικές οντότητες της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση της μεταφοράς κερδών πρέπει να διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια στο 
κείμενο. Εφόσον εξακολουθήσει να είναι δυνατή η καταβολή μερισμάτων, θα έπρεπε να 
ρυθμιστεί το μέγεθός τους. Η καταβολή μερισμάτων που ισοδυναμεί με μεταφορά 
αποτελεσμάτων χρήσεως θα έπρεπε να απαγορεύεται.
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7β – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει 
εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από 
εκπροσώπους των τελικών ιδιοκτητών της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης.

3. Ο διαχειριστής υποδομής διαθέτει 
εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από 
εκπροσώπους των τελικών ιδιοκτητών της 
κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης και 
εκπροσώπους των αρμόδιων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, εφόσον οι αρχές 
αυτές δεν εκπροσωπούνται ήδη εκεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι σημαντικοί παράγοντες του σιδηροδρομικού 
συστήματος. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στα όργανα λήψης 
αποφάσεων και ελέγχου του διαχειριστή υποδομής, ο οποίος κατέχει, εξάλλου, μονοπωλιακή 
θέση. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ διαχειριστών και 
τελικών πελατών, των οποίων τις ανάγκες γνωρίζουν πολύ καλά.

Τροπολογία 5

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 

5. 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 
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με τις άλλες νομικές οντότητες 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.

με τις άλλες νομικές οντότητες 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. 
Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι 
είναι, σύμφωνα με τις πρακτικές του 
εμπορικού δικαίου, υποχρεωμένοι να 
τηρούν το επιχειρηματικό απόρρητο από 
τις προηγούμενες δραστηριότητές τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός σε τέτοιο βαθμό της εσωτερικής κινητικότητας των υπαλλήλων μιας επιχείρησης 
είναι δυσανάλογος και αμφιβόλου συνταγματικής ορθότητας. Η εφαρμογή περιόδων επιβολής 
περιορισμών στη δυνατότητα άσκησης νέας δραστηριότητας μετά την αποχώρηση από την 
υπηρεσία και άλλων φραγμών στην πληροφόρηση αρκούν για να αποτρέψουν ενδεχόμενη 
ανεπιθύμητη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ θυγατρικών εταιρειών.  Ειδάλλως, το 
αποτέλεσμα θα ήταν σημαντική απώλεια τεχνογνωσίας και επαγγελματικής πείρας.

Τροπολογία 6

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δικαιούται να απαιτήσει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός 
εύλογης προθεσμίας από το κράτος μέλος 
στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση. Η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τον οικείο ρυθμιστικό 
φορέα ή φορείς και, ενδεχομένως, το 
δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων που 

2. Η Επιτροπή δικαιούται να απαιτήσει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός 
εύλογης προθεσμίας από το κράτος μέλος 
στο οποίο είναι εγκατεστημένη η κάθετα 
ολοκληρωμένη επιχείρηση. Η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τον οικείο ρυθμιστικό 
φορέα ή φορείς, τις εκάστοτε αρμόδιες 
αρχές και, ενδεχομένως, το δίκτυο των 
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αναφέρονται στο άρθρο 57. ρυθμιστικών φορέων που αναφέρονται στο 
άρθρο 57.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και λόγω της πραγματικής φύσης του 
σιδηροδρομικού συστήματος, είναι αναγκαία η συμμετοχή των τοπικών παραγόντων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 7γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν τα δικαιώματα πρόσβασης 
που προβλέπονται στο άρθρο 10 στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
αποτελούν μέρος της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης στην οποία 
ανήκει ο διαχειριστής υποδομής, εάν η 
Επιτροπή ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι 
δεν έχει υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, ή εν αναμονή της 
εξέτασης του αίτησης από την Επιτροπή, 
ή εάν αποφασίσει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 62 
παράγραφος 2, ότι:

Διαγράφεται

α) δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις 
στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών της 
Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 
2, ή
β) ο οικείος διαχειριστής υποδομής δεν 
πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7α και 
7β, ή
γ) η εφαρμογή των απαιτήσεων των 
άρθρων 7α και 7β δεν είναι επαρκής για 
να εξασφαλίσει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για όλες τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την 
απουσία της στρέβλωσης του 



PE514.715v01-00 10/15 PA\941287EL.doc

EL

ανταγωνισμού στο κράτος μέλος όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικείος 
διαχειριστής υποδομής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση εξέτασης της ανεξαρτησίας ή που η Επιτροπή δεν 
έχει αποφασίσει ακόμη σχετικά με την αίτηση, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζονται κυρώσεις.  Είναι 
δυσανάλογο να αρκεί η υπόνοια παραβίασης των κανόνων. Σε περίπτωση ελλιπών 
πληροφοριών, αρκούν τα μέσα που εφαρμόζονται συνήθως στο πλαίσιο των διαδικασιών επί 
παραβάσει. Ο άμεσος αποκλεισμός λόγω υπόνοιας θα τιμωρούσε την επιχείρηση προληπτικά 
και σε τελική ανάλυση θα ζημίωνε τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 8

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. 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 εκάστοτε περιφερειακές 
και τοπικές αρχές. Οι εκπρόσωποι των 
κρατών μελών και ο οικείος ρυθμιστικός 
φορέας προσκαλούνται ως παρατηρητές 
στις συνεδριάσεις της επιτροπής 
συντονισμού.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι σημαντικοί παράγοντες της πολιτικής μεταφορών και 
πρέπει κατά συνέπεια να συμμετέχουν σε συστηματική και όχι σε περιστασιακή βάση. Πρέπει, 
ως εκ τούτου, να συμμετέχουν στη συντονιστική επιτροπή.

Τροπολογία 9

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο διαχειριστής υποδομής ορίζει από 
τους υπαλλήλους του έναν εκπρόσωπο, ο 
οποίος είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Ο 
εκπρόσωπος αυτός πρέπει να είναι σε 
θέση να απαντά σε ερωτήσεις μιας 
τοπικής ή περιφερειακής αρχής εντός 
πέντε ημερών εξ ονόματος του 
διαχειριστή υποδομής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διαχειριστών υποδομής πρέπει να συνοδεύεται από 
περισσότερη ευθύνη γι αυτούς σε διεθνές επίπεδο μέσω του δικτύου των διαχειριστών υποδομής 
αλλά και σε τοπικό επίπεδο.   Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του κεντρικού σημείου επαφής, ο 
συνομιλητής για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να είναι σε θέση να απαντά ταχέως 
στις ερωτήσεις τους.

Τροπολογία 10

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές υποδομής συμμετέχουν και 
συνεργάζονται σε ένα δίκτυο για την 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν εντός δύο 
ετών μετά την έναρξη εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας να συμμετέχουν και να 
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ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών 
της Ένωσης, και ιδίως για την εξασφάλιση 
της έγκαιρης και αποτελεσματικής 
εφαρμογής του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, των 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
διαδρόμων σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 913/2010 και του σχεδίου 
ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων
(ERTMS) που καθορίζεται στην απόφαση 
2012/88/ΕΕ.

συνεργάζονται οι διαχειριστές υποδομής 
σε ένα δίκτυο για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρομικών υποδομών της Ένωσης, 
και ιδίως για την εξασφάλιση της έγκαιρης 
και αποτελεσματικής εφαρμογής του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδρόμων του 
κεντρικού δικτύου, των σιδηροδρομικών 
εμπορευματικών διαδρόμων σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και 
του σχεδίου ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
Σιδηροδρόμων (ERTMS) που καθορίζεται 
στην απόφαση 2012/88/ΕΕ, καθώς και για 
την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας της περιφερειακής 
διασυνοριακής συνεργασίας στις
σιδηροδρομικές μεταφορές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο ευρωπαίων διαχειριστών υποδομής παρέχει τη δυνατότητα αντιμετώπισης 
προβλημάτων που αφορούν τις διασυνοριακές μεταφορές στο κατάλληλο επίπεδο. Στο πλαίσιο 
αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των τοπικών αρχών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο δ
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 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 

«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 δύο μηνών μηνός από 
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ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη υπηρεσία 
μεταφοράς επιβατών που αναφέρεται στο 
άρθρο 38 παράγραφος 4:

την ενημέρωση για την σχεδιαζόμενη 
υπηρεσία μεταφοράς επιβατών που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4:

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 7
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 13α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. 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 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. Στο πλαίσιο της καθιέρωσης 
του εν λόγω συστήματος, 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. Οι εκπρόσωποι των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών είναι τμήμα 
αυτής της νομικής οντότητας ή ένωσης 
και συμμετέχουν πλήρως στις αποφάσεις 
τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι περιφέρειες αναφέρουν συχνά προβλήματα με τα συστήματα έκδοσης εισιτηρίων στους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς τους οποίους εκμεταλλεύονται καθιερωμένες σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις. Στόχος των περιφερειών είναι η εναρμόνιση των συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων 
με μια εστιασμένη στον ανταγωνισμό αγορά. Η υποχρέωση σύμπραξης σε ένα εθνικό σύστημα 
πληροφοριών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της ελκυστικότητας των δημόσιων μεταφορών.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών αρχών στα διοικητικά 
όργανα αυτού του συστήματος.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2012/34/ΕΕ
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει 
χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την 
παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει
τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές 
υποδομής και τους ενδιαφερόμενους 
ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 18 μήνες 
πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα 
δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για 
χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε 
θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς 
να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές 
επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω 
φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια 
αρχή που έχει αναθέσει, επί της 
συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών 
καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη 
ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που 
δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση 
δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί 
της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας 
μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός πέντε ημερών.»

(4) Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει 
χωρητικότητα υποδομής με σκοπό την 
παροχή μεταφορών επιβατών, ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές 
υποδομής και τους ενδιαφερόμενους 
ρυθμιστικούς φορείς τουλάχιστον 12 μήνες 
πριν από την έναρξη ισχύος του πίνακα 
δρομολογίων τα οποία αφορά η αίτηση για 
χωρητικότητα. Προκειμένου να είναι σε 
θέση οι ενδιαφερόμενοι ρυθμιστικοί φορείς 
να εκτιμούν τις πιθανές οικονομικές 
επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι εν λόγω 
φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε αρμόδια 
αρχή που έχει αναθέσει, επί της 
συγκεκριμένης διαδρομής, υπηρεσία 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών 
καθοριζόμενη σε σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη 
ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή που 
δικαιούται να περιορίζει την πρόσβαση 
δυνάμει του άρθρου 11 και κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί 
της διαδρομής της εν λόγω υπηρεσίας 
μεταφοράς επιβατών ενημερώνεται χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το 
αργότερο εντός πέντε ημερών.»
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