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Τροπολογία128
Gilles Pargneaux

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του 
πρωτοκόλου αριθ. 26 της συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις Υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 129
Debora Serracchiani

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης 
Ιουνίου 2010·

Or. en

Τροπολογία 130
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική 
αρχή ελέγχου θα πρέπει να είναι μια 
ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, με εξουσίες 
αυτοπαραπομπής και έρευνας και ικανή 
να εκδίδει γνωμοδοτήσεις και να 
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λαμβάνει εκτελεστικές αποφάσεις, ώστε 
να εξασφαλίσει μια ανοικτή αγορά χωρίς 
φραγμούς και στην η οποία ασκείται ένας 
ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισμός·

Or. fr

Τροπολογία 131
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για 
την ανάπτυξη των κοινοτικών 
σιδηροδρόμων9, η οδηγία 95/18/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, 
σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις10 και η οδηγία 2001/14/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2001, 
σχετικά με την κατανομή της μεταφορικής 
ικανότητας των σιδηροδρομικών 
υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση 
σιδηροδρομικής υποδομής11, 
τροποποιήθηκαν ουσιωδώς το 2004 και το 
2007. Με την ευκαιρία νέων 
τροποποιήσεων και με δεδομένη την 
αμοιβαία συσχέτιση των εν λόγω νομικών 
πράξεων, είναι σκόπιμη, για λόγους 
σαφήνειας, η αναδιατύπωση των εν λόγω 
οδηγιών και η συγχώνευση σε ενιαία 
πράξη.

(1) η οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη 
των κοινοτικών σιδηροδρόμων9, η οδηγία 
95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης 
Ιουνίου 1995, σχετικά με τις άδειες σε 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις10 και η 
οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2001, σχετικά με την 
κατανομή της μεταφορικής ικανότητας των 
σιδηροδρομικών υποδομών και τις 
χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής 
υποδομής11, τροποποιήθηκαν ουσιωδώς το 
2004 και το 2007. Με την ευκαιρία νέων 
τροποποιήσεων και με δεδομένη την 
αμοιβαία συσχέτιση των εν λόγω νομικών 
πράξεων, είναι σκόπιμη, για λόγους 
σαφήνειας, η αναδιατύπωση των εν λόγω 
οδηγιών και η συγχώνευση σε ενιαία 
πράξη με ενίσχυση των διατάξεων 
ασφαλείας και της αξιοπιστίας των 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάγκη δημιουργίας νέων συνδέσμων μεταξύ των υφιστάμενων οδηγιών πρέπει να 
διευκρινίζει και να ενισχύει τις βασικές διατάξεις για βελτίωση των σιδηροδρομικών
υπηρεσιών, ώστε να είναι αξιόπιστες και ασφαλείς για όλους τους πελάτες.
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Τροπολογία 132
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η περαιτέρω ενοποίηση του τομέα 
των μεταφορών στην Ένωση  αποτελεί 
βασικό στοιχείο της ολοκλήρωσης της
εσωτερικής αγοράς και οι σιδηρόδρομοι 
αποτελούν ζωτικό στοιχείο της πορείας
του τομέα των μεταφορών στην Ένωση
προς την επίτευξη βιώσιμης 
κινητικότητας .

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 133
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η περαιτέρω ενοποίηση του τομέα των 
μεταφορών στην Ένωση  αποτελεί βασικό 
στοιχείο της ολοκλήρωσης της
εσωτερικής αγοράς και οι σιδηρόδρομοι 
αποτελούν ζωτικό στοιχείο της πορείας
του τομέα των μεταφορών στην Ένωση
προς την επίτευξη βιώσιμης 
κινητικότητας .

(2) η περαιτέρω ενοποίηση του τομέα των 
μεταφορών στην Ένωση  αποτελεί βασικό 
στοιχείο της  εσωτερικής αγοράς και οι 
σιδηρόδρομοι αποτελούν ζωτικό στοιχείο 
της πορείας  του τομέα των μεταφορών 
στην Ένωση  προς την επίτευξη βιώσιμης 
κινητικότητας ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί πλεονασμό: η Συνθήκη ήδη προβλέπει ότι η 
πολιτική μεταφορών, όπως και άλλες, βρίσκεται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 134
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) οι οδηγίες που απαρτίζουν την 
πρώτη δέσμη μέτρων για τους 
σιδηροδρόμους δεν απέτρεψαν την 
ύπαρξη σημαντικών διαφορών στη 
διάρθρωση και στο ύψος των 
επιβαρύνσεων για σιδηροδρομικές 
υποδομές αλλά και στη μορφή και 
διάρκεια των διαδικασιών κατανομής της 
χωρητικότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επιβαρύνσεις για τις υποδομές και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται εξακολουθούν να 
γνωρίζουν μεγάλες διακυμάνσεις στην ΕΕ. Το ίδιο ισχύει για την κατανομή των 
σιδηροδρομικών διαδρομών. Η τρέχουσα νομοθεσία πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω στην 
κατεύθυνση μεγαλύτερης εναρμόνισης των καθεστώτων χρέωσης, της μεγαλύτερης διαφάνειας 
και της παροχής κινήτρων απόδοσης. Οι συνθήκες ενεργειακού εφοδιασμού πρέπει να γίνουν 
πιο διαφανείς και οι τιμές της ενέργειας έλξης πρέπει να είναι ίδιες για τους ανταγωνιστές.

Τροπολογία 135
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματική και άνευ διακρίσεων 
πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή 
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και παράλληλα να ενθαρρυνθούν οι 
επενδύσεις και η αποτελεσματικότητα 
στο κόστος παροχής υπηρεσιών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την 
Επιτροπή να προτείνει νέα νομοθεσία 
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τις 
διαδικασίες παράβασης, όχι αργότερα 
από έξη μήνες μετά την εν λόγω 
απόφαση. Οι κανόνες αυτοί πρέπει επίσης 
να έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι δεν 
συμβαίνει αδικαιολόγητη 
εταιροεπιδότηση από τις υποδομές προς 
δραστηριότητες εκμετάλλευσης 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να 
σέβονται και να προσαρμόζουν τη νομοθεσία στη νομολογία των αποφάσεων του Δικαστηρίου. 

Τροπολογία 136
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Το μερίδιο του σιδηροδρομικού 
τομέα στις μεταφορές δεν αυξήθηκε κατά 
την περασμένη δεκαετία, αντίθετα με 
τους στόχους της δέσμης μέτρων για τον 
σιδηρόδρομο του 2010, γεγονός το οποίο 
αποδεικνύει την ανάγκη υλοποίησης της 
παρούσας αναδιοργάνωσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρώτη δέσμη μέτρων για το σιδηρόδρομο δεν εκπλήρωσε τους στόχους για τους οποίους είχε 
εγκριθεί και είμαστε ακόμη μακριά από έναν τομέα υψηλά ανταγωνιστικό έναντι των άλλων 
τρόπων μεταφοράς. Κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια μείωση της σιδηροδρομικής 
μεταφοράς εμπορευμάτων και απέχουμε πολύ από έναν Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σιδηροδρομικό 
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Χώρο, που θα διευκολύνει τη δημιουργία μιας γνήσιας εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 137
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 β) Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη και 
συντήρηση της σιδηροδρομικής 
υποδομής εξακολουθούν να είναι 
ανεπαρκείς για την ανάπτυξη του τομέα 
και την ανταγωνιστική του ικανότητα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη επενδύσεων αποτελεί βασικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η παρούσα 
μεταρρύθμιση.

Τροπολογία 138
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 γ) Η έλλειψη διαφάνειας των όρων της 
αγοράς αποτελεί σαφές εμπόδιο για την 
παροχή ανταγωνιστικών σιδηροδρομικών 
υπηρεσιών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη διαφάνειας δυσχεραίνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να κάνουν 
πιο ανταγωνιστικό τον τομέα.
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Τροπολογία 139
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) οι πολυάριθμες διαδικασίας επί 
παραβάσει εναντίον κρατών μελών 
αποδεικνύουν ότι η τρέχουσα νομοθεσία 
δίνει λαβή σε παρερμηνείες και ότι 
απαιτείται η αποσαφήνιση και η 
βελτίωσης της Πρώτης Δέσμης Μέτρων 
για τους Σιδηροδρόμους, ώστε να 
εξασφαλισθεί το πραγματικό άνοιγμα της 
ευρωπαϊκής αγοράς σιδηροδρομικών 
μεταφορών.

Or. fr

Τροπολογία 140
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) λόγω των υλικών και τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους, οι σιδηρόδρομοι 
έχουν υψηλό δυναμικό ασφάλειας, 
περιβαλλοντικό, μεταφορικής 
αποτελεσματικότητας και εξοικονόμησης 
ενέργειας. Κατά συνέπεια,  ο κεντρικός 
ρόλος τους στην αειφόρο πολιτική 
μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
πρέπει να θεωρείται ως βασική ευκαιρία 
προκειμένου η πολιτική μεταφορών της 
ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της ΕΕ 2020 
και το χάρτη πορείας για το 2050·

Or. en



AM\870642EL.doc 9/203 PE467.167v01-00

EL

Τροπολογία 141
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) ένας αποτελεσματικός ενιαίος 
ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί μόνο εφόσον 
εξασφαλιστεί ο διαχωρισμός των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων από τους
διαχειριστές υποδομής, η ελεύθερη 
πρόσβαση στη σιδηροδρομική αγορά και 
έτσι ο θεμιτός ανταγωνισμός, καθώς και 
η διαλειτουργικότητα και η αειφορία του 
τομέα των σιδηροδρόμων 

Or. en

Τροπολογία 142
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του σιδηροδρομικού 
δικτύου ώστε να ενταχθεί σε μια 
ανταγωνιστική αγορά, λαμβανομένων 
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των 
σιδηροδρόμων.

διαγράφεται

νδσOr. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 143
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) η συνύπαρξη, εντός των κρατών 
μελών, διαφόρων κοινωνικών 
καθεστώτων στον τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών ενέχει 
κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ 
των νέων και των κατεστημένων 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, και 
απευθύνει έκκληση για εναρμόνιση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
του τομέα και των κρατών μελών·

Or. fr

Τροπολογία 144
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
ρυθμιστικοί φορείς ασκούν τα εποπτικά 
τους καθήκοντα, ώστε να κατοχυρωθεί η 
αποφυγή των διακρίσεων ανάμεσα στις 
σιδηυροδρομικές επιχειρήσεις, η 
εφαρμογή των κατάλληλων αρχών 
τιμολόγησης και ο σεβασμός του 
διαχωρισμού των λογαριασμών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η μη διασφάλιση των παραπάνω θα αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης της ανταγωνιστικότητας 
του σιδηροδρομικού τομέα.

Τροπολογία 145
Saïd El Khadraoui
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 α) για την ολοκλήρωση μιας 
ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς των 
σιδηροδρομικών μεταφορών απαιτείται η 
πλήρης διαλειτουργικότητα των 
σιδηροδρομικών δικτύων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Σιδηροδρόμων πρέπει να αποκτήσει τις 
κατάλληλες αρμοδιότητες και τα μέσα για 
να επιτύχει ταχέως το στόχο αυτό, μεταξύ 
άλλων και όσον αφορά την ανάπτυξη 
κοινών προτύπων για την πιστοποίηση 
του τροχαίου υλικού και των συστημάτων 
ασφάλειας και σηματοδότησης·

Or. nl

Τροπολογία 146
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να  εξαιρούνται 
οι αστικές, προαστιακές και 
περιφερειακές μεταφορές, καθώς και  οι 
μεταφορές με γραμμές κλειστής 
διαδρομής μέσω της σήραγγας της 
Μάγχης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.
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Τροπολογία 147
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να  εξαιρούνται οι αστικές, 
προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές, 
καθώς και  οι μεταφορές με γραμμές 
κλειστής διαδρομής μέσω της σήραγγας 
της Μάγχης.

(4) από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να  εξαιρούνται οι αστικές, 
προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές, 
καθώς και  οι μεταφορές μέσω της 
σήραγγας της Μάγχης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επεκτείνει την υφιστάμενη εξαίρεση υπέρ των γραμμών κλειστής διαδρομής  
για τα οδικά οχήματα σε όλες τις επιχειρήσεις μεταφορών ώστε να δοθεί κάθε δυνατότητα στη 
σήραγγα της Μάγχης να διαδραματίσει  ρόλο ανάπτυξης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και 
δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

Τροπολογία 148
Brian Simpson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να  εξαιρούνται οι αστικές, 
προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές, 
καθώς και  οι μεταφορές με γραμμές 
κλειστής διαδρομής μέσω της σήραγγας 
της Μάγχης.

(4) από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να  εξαιρούνται οι αστικές, 
προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές, 
καθώς και  οι μεταφορές με γραμμές 
κλειστής διαδρομής μέσω της σήραγγας 
της Μάγχης. Οι σιδηρόδρομοι-αντίκες και 
οι μουσειακοί σιδηρόδρομοι που 
λειτουργούν με δικές τους τροχιές 
εξαιρούνται επίσης από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας· 

Or. en
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Τροπολογία 149
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Για να καταστούν οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές αποτελεσματικές και 
ανταγωνιστικές προς τους άλλους 
τρόπους μεταφοράς, τα κράτη μέλη 
πρέπει  να εξασφαλίσουν  στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καθεστώς 
ανεξάρτητου επιχειρηματικού φορέα, που 
θα τους επιτρέπει να συμπεριφέρονται 
σαν εμπορικοί φορείς και να 
προσαρμόζονται στις ανάγκες της 
αγοράς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 150
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5 a) η καινοτομία στη βελτίωση των 
υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και 
φορτίου των σιδηροδρόμων πρέπει να 
επιτευχθεί με μια συνεκτική αντίληψη 
ισχυρότερης χρηματοδότησης για τις 
σιδηροδρομικές υποδομές, επαρκή 
ρύθμιση και σταδιακό άνοιγμα των 
αγορών, χωρίς να διακυβευθούν οι 
υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και τα 
κοινωνικά πρότυπα του τομέα. Η 
μετατόπιση προς αυτό τον τρόπο 
μεταφοράς αποτελεί κεντρικό  καθήκον 
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μιας μελλοντικής ενωσιακής πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 151
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 
αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 
χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 
λογιστική.

(6) για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
αφενός και της διαχείρισης της υποδομής 
αφετέρου. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, είναι 
ανάγκη οι δύο αυτές δραστηριότητες να 
τίθενται υπό χωριστή διαχείριση και να 
έχουν χωριστή λογιστική όπως αρχικά 
οριζόταν στο άρθρο 6 της οδηγίας 91/440 
EΟΚ και στη συνέχεια τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 2001/12/EΚ·
το εάν και κατά πόσον τα κράτη μέλη 
έχουν μέχρι στιγμής συμμορφωθεί με την 
οδηγία 91/440 EΟΚ και την οδηγία 
2001/12/EΚ πρόκειται να εκτιμηθεί από 
το Δικαστήριο και κατά συνέπεια η 
παρούσα νομοθετική διάταξη 
(αναδιατύπωση) δεν θα εμποδίσει τις υπό 
εξέλιξη διαδικασίες παράβασης σε σχέση 
με την υλοποίηση των εν λόγω οδηγιών·
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει 
αναμφισβήτητη σχέση μεταξύ του 
βαθμού ανοίγματος της αγοράς και των 
διατάξεων περί διαχωρισμού των 
υποδομών από τις σιδηροδρομικές 
υπηρεσίες, στόχος της παρούσας 
αναδιατύπωσης είναι να δημιουργηθεί 
ανοικτή πρόσβαση εντός του 
σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ και να 
καταργηθούν τα παράνομα εθνικά 
εμπόδια. Κατά συνέπεια η παρούσα 
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αναδιατύπωση έχει στόχο να διευκρινίσει
και να καταστήσει αποτελεσματικότερες 
τις υφιστάμενες διατάξεις και όχι να 
εισαγάγει νέες απαιτήσεις από αυτή την 
άποψη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιό της για περαιτέρω προτάσεις σχετικά με το διαχωρισμό της 
διαχείρισης υποδομών και της παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη Λευκή Βίβλο του 
Μαρτίου 2011. Επίσης, οι διαδικασίες παράβασης που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη 
εναντίον 13 κρατών μελών αναμένεται να αποσαφηνίσουν το ζήτημα. 

Τροπολογία 152
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 
αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 
χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 
λογιστική.

(6) για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’
αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 
αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 
διαχείριση και να έχουν χωριστή 
λογιστική·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη χωριστής λογιστικής είναι επαρκής εγγύηση για να διακρίνονται οι διαφορετικές 
δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το οργανωσιακό πρότυπο που επιλέγεται. 

Τροπολογία 153
Dirk Sterckx
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 
αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 
χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 
λογιστική.

(6) για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 
αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 
χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 
λογιστική. Μια ξεχωριστή πολιτική 
προσωπικού είναι επίσης πολύ σημαντική 
για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
λειτουργία της ευρωπαϊκής 
σιδηροδρομικής αγοράς·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διαχειριστές υποδομών καλούνται να λαμβάνουν αυτόνομες αποφάσεις, 
πρέπει επίσης να έχουν την πλήρη ευθύνη της πολιτικής προσωπικού που εφαρμόζουν.

Τροπολογία 154
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 
αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 
χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 
λογιστική.

(6) Για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 
αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 
χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 
λογιστική κατά τρόπο διαφανή, 
αποφεύγοντας την εκτροπή των 
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δημόσιων πόρων σε άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η διαφάνεια που χρειάζεται για μια πιο προσβάσιμη 
και ανταγωνιστική αγορά.

Τροπολογία 155
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 
μεταξύ της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης της υποδομής. Υπ’ 
αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 
αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 
χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 
λογιστική.

(6) για να εξασφαλιστεί  η μελλοντική 
ανάπτυξη και η αποτελεσματική 
εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού 
δικτύου καθώς και η πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στις σιδηροδρομικές υποδομές 
πρέπει να  καθιερωθεί σαφής και αυστηρή 
διάκριση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών 
μεταφοράς και της διαχείρισης της 
υποδομής Υπ’ αυτές τις συνθήκες, είναι 
ανάγκη οι δύο αυτές δραστηριότητες να 
τίθενται υπό χωριστή διαχείριση και να 
έχουν χωριστή λογιστική.

Or. de

Τροπολογία 156
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) κάθε αναδιάρθρωση που αφορά την 
εκμετάλλευση των υπηρεσιών μεταφορών 
και τη διαχείριση  των υποδομών δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε αρνητικές 
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επιπτώσεις για την απασχόληση και τις 
κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων 
στο σιδηροδρομικό τομέα. Πρέπει να 
γίνουν σεβαστές οι κοινωνικές ρήτρες 
έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε 
κοινωνικό ντάμπινγκ και αθέμιτος 
ανταγωνισμός από νεοεισερχόμενους οι 
οποίοι δεν σέβονται τα ελάχιστα 
κοινωνικά πρότυπα στο σιδηροδρομικό 
τομέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τυχόν υπόλοιπες προσαρμογές που πρέπει να επέλθουν για να εναρμονίσουν την εθνική 
νομοθεσία με τις διατάξεις της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους, δεν πρέπει να οδηγήσει 
σε επιδείνωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα των σιδηροδρόμων.

Τροπολογία 157
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 a) πρέπει να εξασφαλιστεί ο αυστηρός 
λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ 
διαχειριστή υποδομών και 
σιδηροδρομικής επιχείρησης. Τα κρατικά 
κονδύλια  που χορηγούνται σε μια από τις 
δύο αυτές δραστηριότητες, δεν 
μεταφέρονται στην άλλη. Η απαγόρευση 
αυτή πρέπει να εμφανίζεται σαφώς στους 
λογιστικούς κανόνες κάθε 
δραστηριότητας. Το κράτος μέλος και η 
εθνική ρυθμιστική αρχή μεριμνούν για 
την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της 
απαγόρευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στη ροή δημόσιου χρήματος μεταξύ διαχειριστή υποδομών και 
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σιδηροδρομικής επιχείρησης. 

Τροπολογία 158
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 a) αναγνωρίζοντας ότι στην ΕΕ 
υπάρχουν σιδηροδρομικά δίκτυα που 
έχουν διαφορετικό εύρος τροχιάς από το 
εύρος του βασικού σιδηροδρομικού 
δικτύου της Ένωσης και κατά συνέπεια 
είναι τεχνολογικά απομονωμένα από το 
βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ 
ενώ ταυτόχρονα συνδέονται με τα 
σιδηροδρομικά δίκτυα τρίτων χωρών, 
πρέπει να διατηρηθεί η οικονομική και 
κοινωνική αξιοπιστία των εν λόγω 
δικτύων, μέσω ειδικής μεταχείρισης όπου 
απαιτείται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση κρατών μελών με διαφορετικό εύρος 
τροχιάς και σχεδόν αποκλειστικές συνδέσεις με σιδηροδρομικά δίκτυα τρίτων χωρών. 

Τροπολογία 159
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) όποια και αν είναι η φύση του 
επιχειρηματικού τους προτύπου, όλες οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να 
σέβονται τις υφιστάμενες εθνικές 
νομοθεσίες όσον αφορά την κοινωνική 
προστασία και την υγεία ώστε να 
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απφευχθεί η πρακτική του κοινωνικού 
ντάμπιγκ και η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών δεν θα πρέπει να ασκείται εις 
βάρος των όρων εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των ερωαζομένων. Όλες οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τις εθνικές νομοθεσίες στον τομέα της 
κοινωνικής προστασίας και της υγείας, όποιο και αν είναι το επιχειρηματικό τους πρότυπο.

Τροπολογία 160
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 a) Για να καταστούν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές 
ανταγωνιστικές έναντι των οδικών, 
πρέπει να ενοποιηθούν τα διαφορετικά 
εθνικά συστήματα κανόνων, όπως οι 
κανόνες ασφαλείας στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, η τυποποίηση και χρήση των 
συνοδευτικών εγγράφων, οι ρυθμίσεις για 
την κατασκευή συρμών και η σχετική 
τεκμηρίωση, η τυποποίηση των σημάτων 
και σημάνσεων για την οδήγηση των 
συρμών, η τυποποίηση μέτρων και 
ελέγχων για τη μεταφορά επικίνδυνων 
φορτίων και η ομοιόμορφη καταγραφή 
και εποπτεία της μεταφοράς αποβλήτων.

Or. de

Τροπολογία 161
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 a) πρέπει να εξασφαλιστεί ο αυστηρός 
λογιστικός διαχωρισμός μεταξύ 
διαχειριστή υποδομών και 
σιδηροδρομικής επιχείρησης. Τα κρατικά 
κονδύλια  που χορηγούνται σε μια από τις 
δύο αυτές δραστηριότητες, δεν 
μεταφέρονται στην άλλη. Η απαγόρευση 
αυτή πρέπει να εμφανίζεται σαφώς στους 
λογιστικούς κανόνες κάθε 
δραστηριότητας. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την πραγματική 
ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα·

Or. en

Τροπολογία 162
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 α) Ο διαχωρισμός της παροχής 
υπηρεσιών μεταφορών από τη διαχείριση 
της υποδομής δεν πρέπει να έχει
αρνητικές συνέπειες στις εργασιακές ακι 
κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων 
του σιδηροδρομικού τομέα. Πρέπει να 
γίνουν σεβαστές οι κοινωνικές ρήτρες 
έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε 
κοινωνικό ντάμπινγκ και αθέμιτος 
ανταγωνισμός από νεοεισερχόμενους οι 
οποίοι δεν σέβονται τα ελάχιστα 
κοινωνικά πρότυπα στο σιδηροδρομικό 
τομέα.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός της παροχής υπηρεσιών μεταφορών από τη διαχείριση της υποδομής δεν πρέπει 
να έχει αρνητικές συνέπειες στις εργασιακές ακι κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων του 
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σιδηροδρομικού τομέα. Πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κοινωνικές ρήτρες έτσι ώστε να 
αποφευχθεί οποιοδήποτε κοινωνικό ντάμπινγκ και αθέμιτος ανταγωνισμός από 
νεοεισερχόμενους οι οποίοι δεν σέβονται τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα στο σιδηροδρομικό 
τομέα.

Τροπολογία 163
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6 β) Για να καταστούν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές 
ελκυστικότερες σε σχέση με τις οδικές, 
είναι αναγκαίες ορισμένες νομικές 
πράξεις για να μειωθούν οι εκπομπές 
θορύβου των τροχαίων υλικών.

Or. de

Τροπολογία 164
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η αρχή της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών πρέπει να εφαρμοστεί στο 
σιδηροδρομικό τομέα λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών 
του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.
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Τροπολογία 165
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7 a) τα συμφέροντα των 
απασχολουμένων στο σιδηροδρομικό 
τομέα συνδέονται με υψηλό επίπεδο 
κοινωνικών προτύπων. Οι συνθήκες 
εκπαίδευσης και εργασίας τους πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υπηρεσίας 
και ασφάλειας.
Κατά συνέπεια πρέπει να διατηρήσουν το 
δικαίωμά τους να δρομολογούν δράσεις 
υπέρ της διαφύλαξης των κοινωνικών 
προτύπων τους και τη βελτίωση της 
ποιότητας της υπηρεσίας. Οι δράσεις 
αυτές πρέπει να ανακοινώνονται 
εγκαίρως στους χρήστες και να τους 
παρέχονται επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με εναλλακτικές λύσεις ώστε να 
καλύψουν τις ανάγκες κινητικότητας και 
μεταφοράς τους·

Or. en

Τροπολογία 166
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να τονωθεί ο ανταγωνισμός στον 
τομέα της διαχείρισης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών με σκοπό τη 
βελτίωση της άνεσης και της 
εξυπηρέτησης των χρηστών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει  να εξακολουθήσουν να 
έχουν τη γενική ευθύνη για την ανάπτυξη 
κατάλληλης σιδηροδρομικής υποδομής.

(8) για να τονωθεί ο ανταγωνισμός στον 
τομέα της διαχείρισης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών με σκοπό τη 
βελτίωση της άνεσης και της 
εξυπηρέτησης των χρηστών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει  να εξακολουθήσουν να 
έχουν τη γενική ευθύνη για την ανάπτυξη 
κατάλληλης σιδηροδρομικής υποδομής, 
πάντοτε με βασικό γνώμονα τη ζήτηση 



PE467.167v01-00 24/203 AM\870642EL.doc

EL

της αγοράς·

Or. nl

Τροπολογία 167
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κοινοί 
κανόνες σχετικά με την κατανομή του 
κόστους υποδομής, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει , αφού συμβουλευτούν τον 
διαχειριστή της υποδομής, να θεσπίσουν 
κανόνες που προβλέπουν πληρωμές τελών 
από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για
τη χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής. 
Οι κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούν την 
αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης 
μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

(9) δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κοινοί 
κανόνες σχετικά με την κατανομή του 
κόστους υποδομής, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει , αφού συμβουλευτούν τον 
διαχειριστή της υποδομής, να θεσπίσουν 
κανόνες που παρέχουν στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τη χρήση της 
σιδηροδρομικής υποδομής. Οι κανόνες 
αυτοί πρέπει να τηρούν την αρχή της μη 
διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και να μη 
δημιουργούν την ευκαιρία κοινωνικού 
ντάμπινγκ εναντίον του εμπλεκόμενου 
σιδηροδρομικού προσωπικού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη συνδέεται με τους κανόνες και όχι με τα τέλη υποδομής: επομένως απόκειται στα 
κράτη μέλη να ορίσουν ένα πλαίσιο κανόνων. Επιπλέον, η μη διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων 
είναι μια σαφής διάταξη και η ίδια διάταξη σε σχέση με το σεβασμό των αξιοπρεπών επιπέδων 
μισθών πρέπει να ισχύει για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από τις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις προκειμένου για τη παροχή υπηρεσιών. 

Τροπολογία 168
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κοινοί 
κανόνες σχετικά με την κατανομή του 
κόστους υποδομής, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, αφού συμβουλευτούν τον 
διαχειριστή της υποδομής, να θεσπίσουν 
κανόνες που προβλέπουν πληρωμές τελών 
από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για τη 
χρήση της σιδηροδρομικής υποδομής. Οι 
κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούν την αρχή 
της μη διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

(9) Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κοινοί 
κανόνες σχετικά με την κατανομή του 
κόστους υποδομής, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, αφού συμβουλευτούν τον 
διαχειριστή της υποδομής, να θεσπίσουν 
σαφείς και διαφανείς κανόνες που 
προβλέπουν πληρωμές τελών από τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για τη χρήση 
της σιδηροδρομικής υποδομής και 
εμποδίζουν τη διάκριση μεταξύ τους.

Or. es

Τροπολογία 169
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει εναλλακτικές 
πηγές για τη χρηματοδότηση 
ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών έργων 
μέσω καινοτόμων χρηματοπιστωτικών 
μηχανισμών, όπως τα ενωσιακά ομόλογα 
έργων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη χρηματοδότησης είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τη δύσκολη κατάσταση 
των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές στρατηγικές και πηγές 
χρηματοδότησης, ειδικότερα δε να αυξηθεί η δημόσια χρηματοδότηση των υποδομών..

Τροπολογία 170
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) η ΕΕ πρέπει να διερευνήσει 
εναλλακτικές πηγές για τη 
χρηματοδότηση ευρωπαϊκών 
σιδηροδρομικών έργων μέσω καινοτόμων 
χρηματοπιστωτικών μηχανισμών, όπως 
τα ενωσιακά ομόλογα έργων, έτσι ώστε 
να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και 
να βελτιωθεί η πρόσβαση σε κεφάλαιο 
επιχειρηματικού κινδύνου. Με την ίδια 
λογική, η σιδηροδρομική αγορά πρέπει να 
γίνει ελκυστική σε εναλλακτικούς, ιδιώτες 
επενδυτές, μέσω σαφών, διαφανών 
νομικών πλαισίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη χρηματοδότησης είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τη δύσκολη κατάσταση 
των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές στρατηγικές και πηγές 
χρηματοδότησης. Ειδικότερα, πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση των υποδομών. Τα κράτη 
μέλη που χορηγούν χρηματοδότηση στις υποδομές τους πρέπει να έχουν επίσης την εγγύηση ότι 
τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέρα από τις υποδομές 
αποκλειστικά.

Τροπολογία 171
Brian Simpson

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10 a) τα κράτη μέλη και οι διαχειριστές 
υποδομών πρέπει να είναι σε θέση να 
χρηματοδοτούν τις επενδύσεις σε 
υποδομές με άλλα μέσα από την άμεση 
κρατική χρηματοδότηση, όπως είναι η 
χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί η δυνατότητα διαχειριστές υποδομών να δημιουργηθούν ή να 
λειτουργούν μέσω εναλλακτικών μοντέλων χρηματοδότησης, από τα οποία μπορούν να αντλούν 
ιδιωτική χρηματοδότηση. Τούτο είναι ζωτικό προκειμένου να διασφαλιστούν υφιστάμενοι 
μηχανισμοί χρηματοδότησης σε κράτη μέλη. 

Τροπολογία 172
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων , 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγμα της αγοράς.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ως άνω αιτιολογική σκέψη καθίσταται άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η αγορά έχει ανοίξει 
από το 2006.

Τροπολογία 173
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων , 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγμα της αγοράς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
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από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 174
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων , 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγμα της αγοράς.

(11) για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων , 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, και ακόμη 
ειδικότερα όταν το διαφορετικό εύρος 
τροχιάς εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει 
έναν υλικό φραγμό στον ανταγωνισμό, 
απαιτείται επειγόντως άνοιγμα της αγοράς· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διαφορετικό εύρος τροχιάς μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, για παράδειγμα, αποτελεί έναν 
απτό και υλικό φραγμό στον ανταγωνισμό, ο οποίος προστίθεται στους ήδη επαχθείς 
ρυθμιστικούς φραγμούς που υπάρχουν στο σιδηροδρομικό τομέα. 

Τροπολογία 175
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων , 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγμα της αγοράς.

(11) Το νέο νομικό πλαίσιο οφείλει να 
επιτρέψει τη διατήρηση και την 
ανάπτυξη των Υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος, όπως ορίζουν το άρθρο 14 
και το πρωτόκολλο αριθ. 26 της ΣΛΕΕ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη των Υπηρεσιών γενικού συμφέροντος για τις μεταφορές, 
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και ειδικότερα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Εξάλλου, το σημείο αυτό περιλαμβάνεται στη 
γνώμη του ΕυρωπαϊκούΌικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 176
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων , 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγμα της αγοράς.

(11) για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων , 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
αφενός άνοιγμα της αγοράς  και αφετέρου 
να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη σαφείς 
επιλογές όσον αφορά την αειφόρο 
μεταφορά εμπορευμάτων 
σιδηροδρομικώς, απομακρυνόμενα από 
λιγότερο φιλικούς προς το περιβάλλον 
τρόπους μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άνοιγμα της αγοράς είναι μια απαίτηση, πρέπει όμως να υποστηρίζεται από σαφείς και 
ισχυρές επενδυτικές επιλογές των κρατών μελών ώστε να βελτιωθεί η μετατόπιση προς τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές: η πρόσφατη έγκριση του κανονισμού για τους διαδρόμους 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών αποτελεί ένα παράδειγμα ως πρώτο βήμα. 

Τροπολογία 177
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων , 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγμα της αγοράς.

(11) για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς επιβατών και 
εμπορευμάτων , ιδίως δε ο διασυνοριακός, 
απαιτείται άνοιγμα των αγορών των 
επιμέρους κρατών μελών.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο τομέας σιδηροδρομικών μεταφορών είναι ένας από τους λίγους τομείς 
όπου η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Είναι επομένως αναγκαίο να συμπληρωθεί το 
άνοιγμα της αγοράς με την ελευθέρωση των εθνικών μεταφορών.

Τροπολογία 178
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων, 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγμα της αγοράς.

(11) Για να καταστεί αποτελεσματικός ο 
κλάδος της μεταφοράς εμπορευμάτων, 
ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγμα της αγοράς, το οποίο δημιουργεί 
ανταγωνιστικότητα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί αποτελεσματικότητα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ανταγωνιστικής αγοράς.

Τροπολογία 179
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
δικαιώματα πρόσβασης στη 
σιδηροδρομική υποδομή εφαρμόζονται σε 
όλη την Ένωση  σε ομοιόμορφη βάση και 
χωρίς διακρίσεις, ενδείκνυται να 
καθιερωθεί η αδειοδότηση των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 180
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στις διαδρομές που περιλαμβάνουν 
ενδιάμεσες στάσεις, πρέπει να επιτραπεί
στις νεοεισερχόμενες στην αγορά 
επιχειρήσεις η επιβίβαση και η 
αποβίβαση επιβατών κατά μήκος της 
διαδρομής, προκειμένου να εξασφαλισθεί 
για τις επιχειρήσεις αυτές οικονομική 
βιωσιμότητα και για να μην τίθενται οι 
δυνητικοί ανταγωνιστές σε μειονεκτική 
θέση ως προς τις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθεί η ελευθέρωση των εθνικών 
αγορών επιβατικών μεταφορών. Δεν πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής το 
2012, αλλά να συμπεριλάβουμε το περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στον 
ανταγωνισμό ήδη με την τρέχουσα αναδιατύπωση.

Τροπολογία 181
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στις διαδρομές που περιλαμβάνουν 
ενδιάμεσες στάσεις, πρέπει να επιτραπεί
στις νεοεισερχόμενες στην αγορά 

(13) Στις διαδρομές που περιλαμβάνουν 
ενδιάμεσες στάσεις, πρέπει να επιτραπεί  
στις νεοεισερχόμενες στην αγορά 
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επιχειρήσεις η επιβίβαση και η αποβίβαση 
επιβατών κατά μήκος της διαδρομής, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί για τις 
επιχειρήσεις αυτές οικονομική 
βιωσιμότητα και για να μην τίθενται οι 
δυνητικοί ανταγωνιστές σε μειονεκτική 
θέση ως προς τις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις.

επιχειρήσεις η επιβίβαση και η αποβίβαση 
επιβατών κατά μήκος της διαδρομής, 
εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις αυτές
δεν διαταράσσουν την ισορροπία της 
γενικής οικονομίας των υπηρεσιών 
γενικού συμφέροντος που θέσπισαν ή 
επιθυμούν θεσπίσουν οι αρμόδιες αρχές, 
ούτε θέτουν υπό αμφισβήτηση τους 
κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς τους 
στόχους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη των Υπηρεσιών γενικού συμφέροντος για τις μεταφορές, 
και ειδικότερα για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Εξάλλου, το σημείο αυτό περιλαμβάνεται στη 
γνώμη του ΕυρωπαϊκούΌικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2011.

Τροπολογία 182
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13 a) προκειμένου να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η αποτελεσματικότητα των 
σιδηροδρομικών επιβατικών αγορών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει, όχι 
αργότερα από το τέλος 2012, νομοθεσία 
σχετικά με τη φιλελευθεροποίηση των 
εγχώριων επιβατικών αγορών με 
εξασφάλιση της δημοσιονομικής 
ισορροπίας των συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθεί η ελευθέρωση των εθνικών 
αγορών επιβατικών μεταφορών. Δεν πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής το 
2012, αλλά να συμπεριλάβουμε το περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στον 
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ανταγωνισμό ήδη με την τρέχουσα αναδιατύπωση.

Τροπολογία 183
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η καθιέρωση νέων διεθνών 
υπηρεσιών  μεταφοράς επιβατών
ανοικτής πρόσβασης με ενδιάμεσες 
στάσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για το άνοιγμα της αγοράς μεταφορών 
επιβατών εσωτερικού, αλλά θα πρέπει  να 
επικεντρωθεί απλώς σε στάσεις 
βοηθητικές των διεθνών διαδρομών. Ο 
βασικός σκοπός των εν λόγω νέων 
μεταφορών θα πρέπει να  είναι η 
μεταφορά επιβατών διεθνών ταξιδίων. 
Για να καθοριστεί  κατά πόσον αυτός 
είναι ο βασικός σκοπός μιας 
συγκεκριμένης μεταφοράς, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η 
αναλογία του κύκλου εργασιών επιβατών 
εσωτερικών μεταφορών προς τον κύκλο 
εργασιών επιβατών διεθνών μεταφορών 
και του αριθμού των 
επιβατώνεσωτερικών μεταφορών προς 
τον αριθμό των επιβατών εξωτερικών 
μεταφορών, καθώς και το μήκος του 
δρομολογίου. Ο καθορισμός του βασικού 
σκοπού της μεταφοράς  θα πρέπει να 
διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό 
ρυθμιστικό φορέα, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενο 
μέρος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθεί η ελευθέρωση των εθνικών 
αγορών επιβατικών μεταφορών. Δεν πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής το 
2012, αλλά να συμπεριλάβουμε το περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στον 
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ανταγωνισμό ήδη με την τρέχουσα αναδιατύπωση.

Τροπολογία 184
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η καθιέρωση νέων διεθνών 
υπηρεσιών  μεταφοράς επιβατών
ανοικτής πρόσβασης με ενδιάμεσες 
στάσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για το άνοιγμα της αγοράς μεταφορών 
επιβατών εσωτερικού, αλλά θα πρέπει  να 
επικεντρωθεί απλώς σε στάσεις 
βοηθητικές των διεθνών διαδρομών. Ο 
βασικός σκοπός των εν λόγω νέων 
μεταφορών θα πρέπει να  είναι η 
μεταφορά επιβατών διεθνών ταξιδίων. 
Για να καθοριστεί  κατά πόσον αυτός 
είναι ο βασικός σκοπός μιας 
συγκεκριμένης μεταφοράς, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η 
αναλογία του κύκλου εργασιών επιβατών 
εσωτερικών μεταφορών προς τον κύκλο 
εργασιών επιβατών διεθνών μεταφορών 
και του αριθμού των 
επιβατώνεσωτερικών μεταφορών προς 
τον αριθμό των επιβατών εξωτερικών 
μεταφορών, καθώς και το μήκος του 
δρομολογίου. Ο καθορισμός του βασικού 
σκοπού της μεταφοράς  θα πρέπει να 
διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό 
ρυθμιστικό φορέα, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενο 
μέρος.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή καθίσταται άκυρη, αφής στιγμής το κείμενο προβλέπει το άνοιγμα των 
εθνικών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.



AM\870642EL.doc 35/203 PE467.167v01-00

EL

Τροπολογία 185
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η καθιέρωση νέων διεθνών 
υπηρεσιών  μεταφοράς επιβατών  ανοικτής 
πρόσβασης με ενδιάμεσες στάσεις δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για το άνοιγμα 
της αγοράς μεταφορών επιβατών 
εσωτερικού, αλλά θα πρέπει  να 
επικεντρωθεί απλώς σε στάσεις 
βοηθητικές των διεθνών διαδρομών. Ο
βασικός σκοπός των εν λόγω νέων
μεταφορών θα πρέπει να  είναι η μεταφορά 
επιβατών διεθνών ταξιδίων. Για να 
καθοριστεί  κατά πόσον αυτός είναι ο 
βασικός σκοπός μιας συγκεκριμένης 
μεταφοράς, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κριτήρια, όπως η αναλογία του 
κύκλου εργασιών επιβατών εσωτερικών 
μεταφορών προς τον κύκλο εργασιών 
επιβατών διεθνών μεταφορών και του 
αριθμού των επιβατώνεσωτερικών 
μεταφορών προς τον αριθμό των επιβατών 
εξωτερικών μεταφορών, καθώς και το 
μήκος του δρομολογίου. Ο καθορισμός του 
βασικού σκοπού της μεταφοράς  θα πρέπει 
να διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό 
ρυθμιστικό φορέα, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενο 
μέρος.

(14) Η καθιέρωση νέων διεθνών 
υπηρεσιών  μεταφοράς επιβατών  ανοικτής 
πρόσβασης με ενδιάμεσες στάσεις πρέπει 
να επικεντρώνεται σε στάσεις βοηθητικές 
των διεθνών διαδρομών. Ο βασικός 
σκοπός των εν λόγω μεταφορών θα πρέπει 
να  είναι η μεταφορά επιβατών διεθνών 
ταξιδίων. Για να καθοριστεί  κατά πόσον 
αυτός είναι ο βασικός σκοπός μιας 
συγκεκριμένης μεταφοράς, θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η 
αναλογία του κύκλου εργασιών επιβατών 
εσωτερικών μεταφορών προς τον κύκλο 
εργασιών επιβατών διεθνών μεταφορών 
και του αριθμού των επιβατώνεσωτερικών 
μεταφορών προς τον αριθμό των επιβατών 
εξωτερικών μεταφορών, καθώς και το 
μήκος του δρομολογίου. Ο καθορισμός του 
βασικού σκοπού της μεταφοράς  θα πρέπει 
να διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό 
ρυθμιστικό φορέα, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από ενδιαφερόμενο 
μέρος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή καθιστά πιο ανοικτό το κείμενο και το επικαιροποιεί.

Τροπολογία 186
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
για τις δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές, 
επιτρέπει στα κράτη μέλη και τις τοπικές 
αρχές να αναθέτουν συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας , οι οποίες,
ενδέχεται να προβλέπουν αποκλειστικά 
δικαιώματα για την παροχή ορισμένων 
υπηρεσιών μεταφορών. Είναι, επομένως, 
αναγκαίο να εξασφαλισθεί η συνοχή 
μεταξύ των διατάξεων του εν λόγω 
κανονισμού και της αρχής του 
ανοίγματος της παροχής υπηρεσιών 
διεθνών μεταφορών επιβατών στον 
ανταγωνισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθεί η ελευθέρωση των εθνικών 
αγορών επιβατικών μεταφορών. Δεν πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής το 
2012, αλλά να συμπεριλάβουμε το περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στον 
ανταγωνισμό ήδη με την τρέχουσα αναδιατύπωση.

Τροπολογία 187
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15 α) Ο κανονισμός ΕΚ αριθ. 1370/2007 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να να 
εξασφαλίσουν στους εργαζόμενους, στο 
πλαίσιο του διαχωρισμού μεταξύ της 
λειτουργίας των υπηρεσιών μεταφοράς 
και της διαχείρισης των υποδομών που 
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μπορεί να συνεπάγεται μεταβίβαση 
επιχειρήσεων, ότι θα διατηρούν τα 
κοινωνικά τους δικαιώματα·

Or. fr

Τροπολογία 188
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το άνοιγμα της παροχής υπηρεσιών 
διεθνών επιβατικών μεταφορών στον 
ανταγωνισμό, μπορεί να έχει επιπτώσεις 
στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών που 
παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν εναλλακτική 
επιλογή  να περιορίζουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
οικονομική ισορροπία των εν λόγω 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
και η έγκριση χορηγείται από τον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα κατά το άρθρο 55 της 
παρούσας οδηγίας με βάση αντικειμενική 
οικονομική ανάλυση, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές 
ανάθεσης της σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

(16) το άνοιγμα της παροχής υπηρεσιών 
επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό, 
μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οργάνωση 
και τη χρηματοδότηση των 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών που 
παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν εναλλακτική 
επιλογή  να περιορίζουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
οικονομική ισορροπία των εν λόγω 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
και η έγκριση χορηγείται από τον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα κατά το άρθρο 55 της 
παρούσας οδηγίας με βάση αντικειμενική 
οικονομική ανάλυση, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές 
ανάθεσης της σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας·

__________________
12. ΕΕ L 315, 03.12.07, σ.1  

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθεί η ελευθέρωση των εθνικών 
αγορών επιβατικών μεταφορών. Δεν πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής το 
2012, αλλά να συμπεριλάβουμε το περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στον 
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ανταγωνισμό ήδη με την τρέχουσα αναδιατύπωση.

Τροπολογία 189
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το άνοιγμα της παροχής υπηρεσιών 
διεθνών επιβατικών μεταφορών στον 
ανταγωνισμό, μπορεί να έχει επιπτώσεις 
στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση των 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών που 
παρέχονται στο πλαίσιο σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν εναλλακτική 
επιλογή  να περιορίζουν το δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες το δικαίωμα αυτό 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
οικονομική ισορροπία των εν λόγω 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
και η έγκριση χορηγείται από τον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα κατά το άρθρο 55 της 
παρούσας οδηγίας με βάση αντικειμενική 
οικονομική ανάλυση, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές 
ανάθεσης της σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

(16) Το άνοιγμα της παροχής υπηρεσιών 
διεθνών και εθνικών επιβατικών 
μεταφορών στον ανταγωνισμό, μπορεί να 
έχει επιπτώσεις στην οργάνωση και τη 
χρηματοδότηση των σιδηροδρομικών 
μεταφορών επιβατών που παρέχονται στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν 
εναλλακτική επιλογή  να περιορίζουν το 
δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαίωμα 
αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
οικονομική ισορροπία των εν λόγω 
συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
και η έγκριση χορηγείται από τον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα κατά το άρθρο 55 και, 
ενδεχομένως, το δίκτυο των ρυθμιστικών 
φορέων όπως ορίζεται στο άρθρο 57 της 
παρούσας οδηγίας με βάση αντικειμενική 
οικονομική ανάλυση, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές 
ανάθεσης της σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διάταξης στις υπηρεσίες 
εθνικών μεταφορών επιβατών. Αποσκοπεί επίσης να καταστήσει δυνατή την παρέμβαση του 
δικτύου των ρυθμιστικών φορέων, εφόσον χρειασθεί.

Τροπολογία 190
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί 
να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη προκαθορισμένα 
κριτήρια, όπως είναι ο αντίκτυπος στην 
αποδοτικότητα κάθε υπηρεσίας μεταφορών 
παρεχόμενης στο πλαίσιο της σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνακόλουθων 
επιπτώσεων στο καθαρό κόστος για την 
αρμόδια δημόσια αρχή ανάθεσης της 
σύμβασης, η επιβατική ζήτηση, η 
τιμολόγηση των εισιτηρίων, οι 
διακανονισμοί ως προς τα εισιτήρια, η 
θέση και ο αριθμός των στάσεων 
εκατέρωθεν των συνόρων και το 
χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα του 
προτεινόμενου νέου δρομολογίου. Βάσει
αυτής της εκτίμησης και της απόφασης του 
σχετικού ρυθμιστικού φορέα, τα κράτη 
μέλη ενδέχεται να χορηγούν, να 
τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωμα 
πρόσβασης για το επιδιωκόμενο 
δρομολόγιο διεθνών μεταφορών επιβατών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης του 
φορέα εκμετάλλευσης νέου δρομολογίου 
διεθνών μεταφορών επιβατών, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 
ανάλυση και σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης  και τις αρχές της ισότητας και της 
μη διακριτικής μεταχείρισης.

(17) Για να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί 
να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη προκαθορισμένα 
κριτήρια, όπως είναι ο αντίκτυπος στην 
αποδοτικότητα κάθε υπηρεσίας μεταφορών 
παρεχόμενης στο πλαίσιο της σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνακόλουθων 
επιπτώσεων στο καθαρό κόστος για την 
αρμόδια δημόσια αρχή ανάθεσης της 
σύμβασης, η επιβατική ζήτηση, η 
τιμολόγηση των εισιτηρίων, οι 
διακανονισμοί ως προς τα εισιτήρια, η 
θέση και ο αριθμός των στάσεων 
εκατέρωθεν των συνόρων και το 
χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα του 
προτεινόμενου νέου δρομολογίου. Βάσει
αυτής της εκτίμησης και της απόφασης του 
σχετικού ρυθμιστικού φορέα, τα κράτη 
μέλη ενδέχεται να χορηγούν, να 
τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωμα 
πρόσβασης για το επιδιωκόμενο 
δρομολόγιο διεθνών μεταφορών επιβατών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης του 
φορέα εκμετάλλευσης νέου δρομολογίου 
διεθνών και/ ή εθνικών μεταφορών 
επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική ανάλυση και σύμφωνα με το 
δίκαιο της Ένωσης  και τις αρχές της 
ισότητας και της μη διακριτικής 
μεταχείρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διάταξης στις υπηρεσίες 
εθνικών μεταφορών επιβατών.
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Τροπολογία 191
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί 
να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική
ισορροπία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη προκαθορισμένα 
κριτήρια, όπως είναι ο αντίκτυπος στην 
αποδοτικότητα κάθε υπηρεσίας 
μεταφορών παρεχόμενης στο πλαίσιο της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συνακόλουθων 
επιπτώσεων στο καθαρό κόστος για την 
αρμόδια δημόσια αρχή ανάθεσης της 
σύμβασης, η επιβατική ζήτηση, η 
τιμολόγηση των εισιτηρίων, οι 
διακανονισμοί ως προς τα εισιτήρια, η 
θέση και ο αριθμός των στάσεων 
εκατέρωθεν των συνόρων και το 
χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα του 
προτεινόμενου νέου δρομολογίου. Βάσει
αυτής της εκτίμησης και της απόφασης του 
σχετικού ρυθμιστικού φορέα, τα κράτη 
μέλη ενδέχεται να χορηγούν, να 
τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωμα 
πρόσβασης για το επιδιωκόμενο 
δρομολόγιο διεθνών μεταφορών επιβατών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης του 
φορέα εκμετάλλευσης νέου δρομολογίου 
διεθνών μεταφορών επιβατών, 
λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική
ανάλυση και σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης  και τις αρχές της ισότητας και της 
μη διακριτικής μεταχείρισης.

(17) για να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί 
να τεθεί σε κίνδυνο η 
κοινωνικοοικονομική ισορροπία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
προκαθορισμένα κριτήρια, όπως είναι ο 
αντίκτυπος στην κερδοφορία κάθε 
υπηρεσίας μεταφορών παρεχόμενης στο 
πλαίσιο της σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
συνακόλουθων επιπτώσεων τόσο στην 
πολιτική συνοχής και μεταφορών σχετικά 
με την εν λόγω περιοχή όσο και σε σχέση 
με το καθαρό κόστος για την αρμόδια 
δημόσια αρχή ανάθεσης της σύμβασης, η 
επιβατική ζήτηση, η τιμολόγηση των 
εισιτηρίων, οι διακανονισμοί ως προς τα 
εισιτήρια, η θέση και ο αριθμός των 
στάσεων εκατέρωθεν των συνόρων και το 
χρονοδιάγραμμα και η συχνότητα του 
προτεινόμενου νέου δρομολογίου. 
Βάσει αυτών των εκτιμήσεων, τα κράτη 
μέλη ή οι τοπικές αρμόδιες αρχές 
ενδέχεται να χορηγούν, να τροποποιούν ή 
να αρνούνται το δικαίωμα πρόσβασης για 
το επιδιωκόμενο δρομολόγιο διεθνών 
μεταφορών επιβατών, 
συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης του 
φορέα εκμετάλλευσης νέου δρομολογίου 
διεθνών μεταφορών επιβατών, 
λαμβάνοντας υπόψη την 
κοινωνικοοικονομική ανάλυση και 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης  και τις 
αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και 
της μη διακριτικής μεταχείρισης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ανατίθενται προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση 
με τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα την ανάλυση κόστους - οφέλους· ωστόσο, αυτά τα οικονομικά κριτήρια ή η 
κερδοφορία των εν λόγω υπηρεσιών δεν είναι τα μόνα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τα 
κράτη μέλη ή από τις τοπικές αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες γι' αυτές τις συμβάσεις. Κατά 
συνέπεια, οι εν λόγω φορείς δικαιούνται να απαντούν σε παρόμοια αιτήματα. Σε περίπτωση 
αντιδικίας, μπορεί να ζητηθεί από τον εθνικό ρυθμιστικό φορέα να δώσει τη λύση ως 
δευτεροβάθμιο όργανο. 

Τροπολογία 192
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 a) οι εξελίξεις της αγοράς έχουν δείξει 
ότι έχει καίρια σημασία η ενίσχυση του 
ρόλου των ρυθμιστικών φορέων. Εάν 
θέλουμε αυτοί να αναλάβουν καθοριστικό 
ρόλο στη δημιουργία ενός δίκαιου 
περιβάλλοντος για ισότιμες συνθήκες 
πρόσβασης, πρέπει να λάβουν τα 
χρηματοπιστωτικά μέσα καθώς και την 
κατάλληλη στελέχωση και τον εξοπλισμό 
υλικοτεχνικής υποδομής για να 
εκπληρώσουν αυτό το ρόλο 

Or. en

Τροπολογία 193
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να 
λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται κάθε σύγκρουση 
συμφερόντων και κάθε δυνατή ανάμειξη 

(19) Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να 
λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται κάθε σύγκρουση 
συμφερόντων και κάθε δυνατή ανάμειξη 
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στην ανάθεση της υπό εξέταση σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η 
αρμοδιότητα του ρυθμιστικού φορέα θα 
πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η εκτίμηση του σκοπού 
διεθνούς δρομολογίου και, εφόσον 
απαιτείται, των πιθανών οικονομικών 
επιπτώσεων στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

στην ανάθεση της υπό εξέταση σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς να 
θίγεται η δυνατότητα του φορέα να 
χρηματοδοτείται από τον γενικό 
προϋπολογισμό του Κράτους ή από την 
είσπραξη φόρων επί του σιδηροδρομικού 
τομέα, και η πληροφορία αυτή να είναι 
δημόσια. Η αρμοδιότητα του ρυθμιστικού 
φορέα θα πρέπει να επεκταθεί προκειμένου 
να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του 
σκοπού διεθνούς δρομολογίου και, εφόσον 
απαιτείται, των πιθανών οικονομικών 
επιπτώσεων στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της οδηγίας δημιουργεί έναν ανεξάρτητο ρυθμιστικό φορέα, χωρίς όμως να κάνει 
αναφορά στη χρηματοδότησή του. Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στις 
δυνατές πηγές χρηματοδότησης, που μπορεί να είναι δημόσια κονδύλια ή εισπραττόμενοι φόροι 
του τομέα, πληροφορία η οποία θα πρέπει να δημοσιοποιείται.

Τροπολογία 194
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας 
πρέπει να διαθέτει ανεξαρτησία όσον 
αφορά τα θέματα οργάνωσής του, 
χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης 
και λήψης των αποφάσεών του, έναντι 
οποιουδήποτε διαχειριστή υποδομής, 
φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής ή 
σιδηροδρομική επιχείρηση. Ο εθνικός 
ρυθμιστικός φορέας πρέπει  να έχει την 
απαραίτητη διοικητική ικανότητα ώστε 
να εξασφαλίζει μια ανοικτή και διαφανή 
σιδηροδρομική αγορά. Το απαιτούμενο 
επίπεδο στελέχωσης πρέπει να συνδέεται 
απευθείας με τις ανάγκες της αγοράς και 
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να κυμαίνεται ανάλογα. 
Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας πρέπει να 
ενεργεί κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, να 
ερευνά σε περιπτώσεις αντιδικίας και να 
παρακολουθεί την ανάπτυξη της αγοράς. 
Πρέπει να υποστηρίζεται από μια 
ρυθμιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Επιπλέον, ο εθνικός 
ρυθμιστικός φορέας διατηρεί βάση 
δεδομένων με τα σχέδια αποφάσεών του, 
προσιτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή·.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι σύμφωνη με τις τροπολογίες που προτείνονται στα άρθρα 
55-57, οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν το ρόλο και τις εξουσίες του ρυθμιστικού φορέα. 
Γίνεται η πρόταση για ίδρυση ρυθμιστικής υπηρεσίας εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG 
MOVE, DG COMP, και ιδεωδώς συνδυασμός των δύο) που θα συμβουλεύει, καθοδηγεί και 
προγυμνάζει τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς στο έργο τους και σε σχέση με την απόκτηση 
των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, διανοητικών). 

Τροπολογία 195
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 α) Η εθνική ρυθμιστική αρχή οφείλει 
να είναι ανεξάρτητη και ικανή να μεριμνά 
για την πρόσβαση των πολιτών στις ΥΓΣ 
και τις ουσιαστικές υπηρεσίες που ορίζει 
η αρμόδια αρχή. Οφείλει να ενεργεί 
κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, να πληρεί 
τους στόχους που όρισαν τα κράτη μέλη 
και να ερευνά σε περιπτώσεις αντιδικίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί αυτοί έχουν πράγματι αρμοδιότητες που υπερβαίνουν τον έλεγχο. Επιπλέον, στην 
ανάπτυξη των ΥΓΣ, οι αποστολές τους θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να μην περιορίζονταιι σε 



PE467.167v01-00 44/203 AM\870642EL.doc

EL

μια μη διακριτική πρόσβαση στην αγορά για τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά  να 
επεκταθούνσε μια  ρύθμιση του τομέα που θα επιτρέψει την πρόσβαση των πολιτών στις εν 
λόγω ΥΓΣ που ορίζονται σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 196
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19 a) ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη αρχή και να 
ενεργεί ως διαιτητής έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει,  σε περίπτωση διένεξης, 
δίκαιες και διαφανείς αποφάσεις 
σύμφωνα με τις διατάξεις της αποφυγής 
των διακρίσεων και τους κανόνες της 
παρούσας οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του ρόλου του εθνικού ρυθμιστικού φορέα ως διαιτητή και θεματοφύλακα των 
σχετικών κανόνων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 197
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις
σε υπηρεσίες μεταφορών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ειδικευμένες υποδομές, 
όπως οι σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας, οι αιτούντες χρειάζονται 
ασφάλεια δικαίου δεδομένων  των 
σημαντικών και μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που αναλαμβάνουν.

(20) για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις
σε υπηρεσίες μεταφορών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ειδικευμένες υποδομές, 
όπως οι σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας ή άλλες ειδικά αφιερωμένες 
πολύπλοκες υποδομές, προκειμένου να 
υπάρξει συμμόρφωση με τους στόχους 
των κρατών μελών για τη μείωση των 
εκπομπών CO2 ή για ενίσχυση των 
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διατροπικών συνδέσεων, οι αιτούντες 
χρειάζονται ασφάλεια δικαίου δεδομένων
των σημαντικών και μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που αναλαμβάνουν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι επενδύσεις σε υποδομές έχουν μεσομακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Θα μπορούσαν να αφορούν 
όχι μόνο γραμμές υψηλής ταχύτητας αλλά και την αναβάθμιση υφιστάμενων τροχιών σε 
υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης, που είναι ένα δύσκολο και μακρόπνοο έργο και 
κατά συνέπεια χρειάζεται ασφάλεια δικαίου. 

Τροπολογία 198
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις
σε υπηρεσίες μεταφορών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ειδικευμένες υποδομές, 
όπως οι σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας, οι αιτούντες χρειάζονται 
ασφάλεια δικαίου δεδομένων  των 
σημαντικών και μακροπρόθεσμων 
επενδύσεων που αναλαμβάνουν.

(20) Για να πραγματοποιηθούν επενδύσεις
σε υπηρεσίες μεταφορών στις οποίες 
χρησιμοποιούνται ειδικευμένες υποδομές, 
όπως οι σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής 
ταχύτητας, οι αιτούντες χρειάζονται 
ασφάλεια δικαίου, καθώς και σαφή γνώση 
των σχεδίων και των αναλήψεων 
υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για τις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Or. es

Τροπολογία 199
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα 
πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, 
εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες 

(21) Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα 
πρέπει, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, να 
δημιουργήσουν δίκτυο ώστε να 
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περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά 
τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης 
κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να 
αναπτύσσουν βαθμιαία κατευθυντήριες 
γραμμές με βάση την εμπειρία τους.

ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσω της 
ανάπτυξης κοινών αρχών και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης, εφόσον 
αρμόζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 
συντονίζονται όσον αφορά τις αρχές και 
τις πρακτικές της εκτίμησης μιας 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
από άποψη γενικής οικονομίας.. Πρέπει 
να αναπτύσσουν βαθμιαία κοινές 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές με 
βάση την εμπειρία τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι οργανισμοί αυτοί έχουν πράγματι αρμοδιότητες που υπερβαίνουν τον έλεγχο. Επιπλέον, στην 
ανάπτυξη των ΥΓΣ, οι αποστολές τους θα πρέπει να εξελιχθούν ώστε να μην περιορίζονταιι σε 
μια μη διακριτική πρόσβαση στην αγορά για τους ενδιαφερόμενους φορείς αλλά  να 
επεκταθούνσε μια  ρύθμιση του τομέα που θα επιτρέψει την πρόσβαση των πολιτών στις εν 
λόγω ΥΓΣ που ορίζονται σε επίπεδο κρατών μελών. Αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της 
συνεργασίας.

Τροπολογία 200
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα 
πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, 
εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά 
τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης 
κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να 
αναπτύσσουν βαθμιαία κατευθυντήριες 
γραμμές με βάση την εμπειρία τους.

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα 
πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, 
εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά 
τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης 
κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να 
αναπτύσσουν βαθμιαία κατευθυντήριες 
γραμμές με βάση την εμπειρία τους. Με 
βάση αυτή την εμπειρία η Επιτροπή 
πρέπει επιπλέον να καταθέσει πρόταση 
για τη συγκρότηση ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού φορέα.
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Or. de

Τροπολογία 201
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα 
πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, 
εφόσον αρμόζει σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά 
τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίμησης 
κατά πόσο διακυβεύεται η οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να 
αναπτύσσουν βαθμιαία κατευθυντήριες 
γραμμές με βάση την εμπειρία τους.

(21) Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς θα 
πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, 
υπό την αιγίδα της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, 
να δημιουργήσουν δίκτυο ώστε να 
ενισχύσουν την επικοινωνία και τη 
συνεργασία τουςγια την ανάπτυξη κοινών 
αρχών. Θα πρέπει επίσης, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 
συντονίζονται όσον αφορά τις αρχές και 
τις πρακτικές της εκτίμησης κατά πόσο 
διακυβεύεται η οικονομική ισορροπία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. 
Πρέπει να αναπτύσσουν βαθμιαία κοινές 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές με 
βάση την εμπειρία τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς οφείλουν επίσης να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους μέσω 
της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού δικτύου.

Τροπολογία 202
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση 
την εμπειρία του δικτύου ρυθμιστικών 
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φορέων, να προτείνει, όχι αργότερα από 
τα τέλη του 2012 μαζί με το άνοιγμα των 
εγχώριων επιβατικών αγορών, τη 
δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
φορέα·

Or. en

Τροπολογία 203
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 α) Με βάση την εμπειρία του δικτύου 
ρυθμιστικών φορέων η Επιτροπή πρέπει 
να διατυπώσει νομοθετική πρόταση για 
τη συγκρότηση ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
φορέα με αρμοδιότητες ελέγχου και 
διαιτησίας για ζητήματα υπερεθνικής 
φύσης, καθώς και αρμοδιότητες άσκησης 
προσφυγής έναντι των αποφάσεων των 
εθνικών ρυθμιστικών φορέων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τη βούληση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού φορέα.

Τροπολογία 204
Mathieu Grosch

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για 
να ενισχύσουν τη διασυνοριακή 
συνεργασία και να βελτιώσουν την 
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κατάσταση στην αγορά. Το δίκτυο αυτό 
θα πρέπει εντός πέντε ετών από τη θέση 
σε ισχύ της παρούσας οδηγίας να 
οδηγήσει στη δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί και κατά συνέπεια δεν αρκεί η ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων, αλλά απαιτείται η συγκρότηση ευρωπαϊκού 
ρυθμιστικού φορέα. 

Τροπολογία 205
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλισθεί θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, χρειάζεται διαχωρισμός 
μεταξύ παροχής σιδηροδρομικών 
μεταφορών και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης. Με αυτό 
ως δεδομένο, είναι αναγκαία η 
ανεξάρτητη διαχείριση αυτών των δύο 
τύπων δραστηριότητας από χωριστές 
νομικές οντότητες. Η ανεξαρτησία αυτή 
δεν συνεπάγεται τη σύσταση χωριστού 
φορέα ή επιχείρησης για κάθε 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι μόνο ένα μέσο ικανοποίησης των απαιτήσεων που 
εκφράζονται από την κοινότητα και τους εκπροσώπους της, και όχι στόχος. Η ιδέα προώθησης 
των ΥΓΣ εξαναγκάζει σε επαναπροσανατολισμό των στόχων αυτών.
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Τροπολογία 206
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλισθεί θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, χρειάζεται διαχωρισμός 
μεταξύ παροχής σιδηροδρομικών 
μεταφορών και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης. Με αυτό 
ως δεδομένο, είναι αναγκαία η
ανεξάρτητη διαχείριση αυτών των δύο 
τύπων δραστηριότητας από χωριστές 
νομικές οντότητες. Η ανεξαρτησία αυτή 
δεν συνεπάγεται τη σύσταση χωριστού 
φορέα ή επιχείρησης για κάθε 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι λειτουργίες των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης είναι απαραίτητες για ασφαλείς και 
αξιόπιστες μεταφορικές υπηρεσίες: δεν πρέπει να αποσυνδεθούν ή να διαχωριστούν από τις 
βασικές γνώσεις και από την ολοκληρωμένη διαχείριση του σιδηροδρομικού τομέα, ενώ η 
δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία τους θα εξασφαλίζει την ανοικτή πρόσβαση και χρήση.

Τροπολογία 207
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλισθεί θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, χρειάζεται διαχωρισμός 
μεταξύ παροχής σιδηροδρομικών 
μεταφορών και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης. Με αυτό 
ως δεδομένο, είναι αναγκαία η 
ανεξάρτητη διαχείριση αυτών των δύο 

διαγράφεται
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τύπων δραστηριότητας από χωριστές 
νομικές οντότητες. Η ανεξαρτησία αυτή 
δεν συνεπάγεται τη σύσταση χωριστού 
φορέα ή επιχείρησης για κάθε 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης, και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 208
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλισθεί θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, χρειάζεται διαχωρισμός
μεταξύ παροχής σιδηροδρομικών 
μεταφορών και λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης. Με αυτό 
ως δεδομένο, είναι αναγκαία η 
ανεξάρτητη διαχείριση αυτών των δύο 
τύπων δραστηριότητας από χωριστές 
νομικές οντότητες. Η ανεξαρτησία αυτή 
δεν συνεπάγεται τη σύσταση χωριστού 
φορέα ή επιχείρησης για κάθε 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης.

(22) Για να εξασφαλισθεί θεμιτός 
ανταγωνισμός μεταξύ σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων, η παροχή σιδηροδρομικών 
μεταφορών και η λειτουργία των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης θα πρέπει 
να υπόκεινται σε διαφανή και μη 
διακριτική διαχείριση. Ο ρυθμιστικός 
φορέας μεριμνά για την άσκηση της εν 
λόγω διαφανούς και μη διακριτικής 
διαχείρισης σύμφωναμ με τις διατάξεις 
του άρθρου 56.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο πλήρης διαχωρισμός των μεταφορικών υπηρεσιών δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε τον δίκαιο 
ανταγνισμό μεταξύ των σχετικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα, ο διαχωρισμός αυτό συνεπάγεται 
επιπρόσθετο οργανωτικό φόρτο, αυξημένη γραφειοκρατία και αύξηση του διοικητικού φόρτου. 
Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόμων έναντι των 
άλλωντρόπων μεταφοράς.
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Τροπολογία 209
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η παροχή 
αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών 
μεταφορών, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι 
ανά πάσα στιγμή  οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις εντιμότητας, 
χρηματοοικονομικής επιφάνειας και 
επαγγελματικής επάρκειας.

(23) για να εξασφαλιστεί η παροχή 
αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών 
μεταφορών, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι 
ανά πάσα στιγμή  οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις εντιμότητας, 
χρηματοοικονομικής επιφάνειας, 
κοινωνικών προτύπων και 
επαγγελματικής επάρκειας·

Or. en

Τροπολογία 210
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για να εξασφαλιστεί η παροχή 
αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών 
μεταφορών, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι 
ανά πάσα στιγμή  οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις εντιμότητας, 
χρηματοοικονομικής επιφάνειας και 
επαγγελματικής επάρκειας.

(23) Για να εξασφαλιστεί η παροχή 
αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών 
μεταφορών, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι 
ανά πάσα στιγμή  οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις εντιμότητας, 
χρηματοοικονομικής επιφάνειας, και 
αποδοτικά και ανταγωνιστικά 
αποτελέσματα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν μετρήσιμα κριτήρια, όπως είναι 
τα αποτελέσματά τους, ώστε να αξιολογείται αν παρέχουν ή όχι μια εγγυημένη υπηρεσία.
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Τροπολογία 211
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για την προστασία των πελατών και 
των τρίτων, είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισμένες 
έναντι  αστικής ευθύνης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 212
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για την προστασία των πελατών και 
των τρίτων, είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισμένες 
έναντι  αστικής ευθύνης.

(24) για την προστασία των πελατών και 
των τρίτων, είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισμένες 
έναντι  αστικής ευθύνης. Η κάλυψη αυτής 
της ευθύνης σε περίπτωση 
δυστυχημάτων μέσω εγγυήσεων που 
παρέχονται από τράπεζες ή άλλες 
επιχειρήσεις πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται, υπό τον όρο ότι η κάλυψη 
αυτή παρέχεται υπό συνθήκες αγοράς, 
δεν έχει ως αποτέλεσμα κρατική ενίσχυση 
και δεν περιέχει στοιχεία διακρίσεων 
εναντίον σιδηροδρομικών επιχειρήσεων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόζουν διάφορες αναλογικές 
επιλογές για την αστική ευθύνη, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου σε 
διαφορετικά σιδηροδρομικά δίκτυα. Σε πολλά κράτη μέλη, επιλογές όπως η επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων ή οι τραπεζικές εγγυήσεις χρησιμοποιούνται με επιτυχία για την κάλυψη αστικής 
ευθύνης.

Τροπολογία 213
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για την προστασία των πελατών και 
των τρίτων, είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισμένες 
έναντι  αστικής ευθύνης.

(24) Για την προστασία των πελατών και 
των τρίτων, είναι απολύτως απαραίτητο
να εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισμένες 
έναντι  αστικής ευθύνης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προστασία των χρηστών και των τρίτων δεν θα πραγματοποιηθεί σωστά εάν δεν έχει έναν 
υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η φράση "είναι σημαντικό" είναι αόριστη.

Τροπολογία 214
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει  να τηρούν τις εθνικές 
διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την 
επιβολή διακρίσεων, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες 

(25) οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει  να τηρούν τις εθνικές 
διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την 
επιβολή διακρίσεων, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες 
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διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και 
τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που 
αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές 
συνθήκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των καταναλωτών .

διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και 
τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που 
αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές και 
εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα 
των εργαζομένων σε αξιοπρεπή εργασία 
και αποδοχές και των καταναλωτών σε 
αξιόπιστες υπηρεσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται αποσαφήνιση ώστε να υπογραμμιστεί το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας, να αποφευχθεί το κοινωνικό ντάμπιγκ και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των 
εργαζομένων σε αξιόπιστες και προσιτές υπηρεσίες.

Τροπολογία 215
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει  να τηρούν τις εθνικές 
διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την 
επιβολή διακρίσεων, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες 
διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και 
τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που 
αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές 
συνθήκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των καταναλωτών .

(25) Όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει  να τηρούν τόσο τις 
εθνικές διατάξεις όσο και τους κανόνες της 
Ένωσης  όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, 
χωρίς την επιβολή διακρίσεων, με στόχο 
να διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να 
ασκούν τη δραστηριότητά τους σε 
συγκεκριμένες διαδρομές με πλήρη 
ασφάλεια και τηρώντας πλήρως τις 
υφιστάμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τις 
κοινωνικές συνθήκες, την προστασία της 
υγείας και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των καταναλωτών .

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της υγείας, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
κοινωνικές συνθήκες πρέπει να γίνονται σεβαστά και να τηρούνται πλήρως από τις 
επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 216
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει  να τηρούν τις εθνικές 
διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την 
επιβολή διακρίσεων, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες 
διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και 
τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που 
αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές 
συνθήκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των καταναλωτών .

(25) Όλες οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει  να τηρούν τις εθνικές 
διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης
όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την 
επιβολή διακρίσεων, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες 
διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και 
τηρώντας πλήρως τις υφιστάμενες 
υποχρεώσεις σε σχέση με  τις διατάξεις 
που αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές 
συνθήκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των καταναλωτών .

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δεσμευτικές και εναρμονισμένες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις 
γενικής ισχύος (όπως τα ΤSΙ), πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι εθνικές 
διατάξεις. Για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων αυτές οι διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται όχι 
απλώς "δεόντως" αλλά πλήρως. Δεν πρέπει να δίνονται περιθώρια περιορισμού της ασφάλειας 
και της προστασίας της υγείας. Πέραν τούτου, πρόκειται για μεταφραστικό λάθος (για του λόγου 
το αληθές πβ. γαλλ.  "le plein respect").

Τροπολογία 217
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει  να τηρούν τις εθνικές 
διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης

(25) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει  να τηρούν τις εθνικές 
διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης
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όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την 
επιβολή διακρίσεων, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένες
διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και 
τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που 
αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές 
συνθήκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των καταναλωτών.

όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, χωρίς την 
επιβολή διακρίσεων, με στόχο να 
διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν 
τη δραστηριότητά τους σε όλες τις
διαδρομές με πλήρη ασφάλεια και 
τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που 
αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές 
συνθήκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και των καταναλωτών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι οι αναφερόμενοι όροι πρέπει να εκπληρούνται σε όλες τις περιπτώσεις.

Τροπολογία 218
Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) πολύ συχνά ακόμα η έκδοση άδειας 
για τροχαίο υλικό σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων δυσκολεύεται χωρίς να 
υπάρχει λόγος, με αποτέλεσμα στρέβλωση 
ως προς την πρόσβαση στην αγορά. Για 
το λόγο αυτό ενδείκνυται να ανατεθεί 
ισχυρή εντολή στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Σιδηροδρόμων  Ζητείται ως 
εκ τούτου από την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης του Κανονισμού 
881/2004, να εξετάσει κατά πόσο μπορεί 
η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Σιδηροδρόμων να επεκταθεί 
ως προς το σημείο αυτό·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντοτε εύκολο για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην 
σιδηροδρομική αγορά ενός κράτους μέλους. Ο Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Οργανισμός θα 
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πρέπει, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης αναθεώρησης του Κανονισμού για τον Οργανισμό 
Σιδηροδρόμων, να αποκτήσει μεγαλύτερη αρμοδιότητα για να ασκεί αυστηρότερο έλεγχο στα 
κράτη μέλη, τα οποία μέσω του καθεστώτος παροχής αδειών τους παρεμποδίζουν έμμεσα την 
πρόσβαση στην αγορά, και να λαμβάνει μέτρα κατά των πρακτικών αυτών.  Με την τροπολογία 
αυτή ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αυτή.

Τροπολογία 219
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη 
σιδηροδρομική υποδομή και στις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές  για όλες τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, όλες οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης 
πρέπει να δημοσιεύονται σε δήλωση 
δικτύου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 220
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη 
σιδηροδρομική υποδομή και στις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές  για όλες τις 

(27) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
πρόσβασης και τις συνθήκες χρήσης της 
σιδηροδρομικής υποδομής, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
υπηρεσιών που σχετίζονται με τις 
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σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, όλες οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης 
πρέπει να δημοσιεύονται σε δήλωση 
δικτύου.

σιδηροδρομικές μεταφορές  για όλες τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να 
παρέχονται και να δημοσιεύονται σε 
δήλωση δικτύου από τον διαχειριστή 
υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και διαθεσιμότητα των σχετικών πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δήλωση 
δικτύου επιτρέπει τη διαφάνεια, την ελευθερία επιλογής για δίκαιη και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση, για όλους τους αδειούχους αιτούντες για σιδηροδρομική υποδομή.

Τροπολογία 221
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη 
σιδηροδρομική υποδομή και στις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές για όλες τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, όλες οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης 
πρέπει να δημοσιεύονται σε δήλωση 
δικτύου.

(27) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη 
σιδηροδρομική υποδομή και στις 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές για όλες τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, όλες οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης 
πρέπει να δημοσιεύονται σε δήλωση 
δικτύου και σε μορφή που να τις καθιστά
προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία ή 
με μειωμένη κινητικότητα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει συνέπεια με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο άλλων 
πρωτοβουλιών και να είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις μορφές, ώστε να αποφευχθεί η 
διάκριση εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.

Τροπολογία 222
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Κατάλληλα συστήματα κατανομής 
της μεταφορικής ικανότητας των 
σιδηροδρομικών υποδομών σε 
συνδυασμό με ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ τρόπων 
μεταφοράς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 223
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης 
της σιδηροδρομικής υποδομής θα 
οδηγήσει σε ελάττωση του κόστους των 
μεταφορών για την κοινωνία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 224
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 a) η έννοια της "δίκαιης και 
αποτελεσματικής τιμολόγησης" (Πράσινη 
Βίβλος της Επιτροπής του 1996) πρέπει 
να εφαρμόζεται ιδίως στη φορολόγηση 
της ενέργειας, στην εσωτερίκευση των 
εξωτερικών στοιχείων κόστους, σε 
φόρους προστιθέμενες αξίας και σε άλλα 
οικονομικά μέσα. Η πολιτική  πρέπει να 
βασίζεται στο όραμα του τερματισμού 
του αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος 
των περισσότερο αειφόρων τρόπων 
μεταφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τις μεταφορές (2011), 
παράγραφος 39 σχετικά με "ευφυή τιμολόγηση και φορολόγηση". Επιθυμούμε το Κοινοβούλιο 
να επαναλάβει τη συμφωνία του στις αρχές αυτές, όπως επίσης προτιθέμεθα να κάνουμε για την 
πέμπτη Λευκή Βίβλο το 2031.

Τροπολογία 225
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα συστήματα χρέωσης τελών και 
κατανομής της μεταφορικής ικανότητας 
θα πρέπει να επιτρέπουν το θεμιτό 
ανταγωνισμό κατά την παροχή 
υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.
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Τροπολογία 226
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να λαμβάνουν σαφείς και πλήρεις 
ενδείξεις από τα συστήματα χρέωσης 
τελών και κατανομής της μεταφορικής 
ικανότητας, οι οποίες να τις οδηγούν στη 
λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 227
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Κάθε σύστημα χρέωσης θα δίνει 
οικονομικές ενδείξεις προς τους χρήστες. 
Είναι σημαντικό οι ενδείξεις προς τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να έχουν 
την απαιτούμενη συνοχή και να τις 
οδηγούν στη λήψη ορθολογικών 
αποφάσεων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.
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Τροπολογία 228
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Κάθε σύστημα χρέωσης θα δίνει 
οικονομικές ενδείξεις προς τους χρήστες. 
Είναι σημαντικό οι ενδείξεις προς τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να έχουν την 
απαιτούμενη συνοχή και να τις οδηγούν 
στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

(35) κάθε σύστημα χρέωσης θα δίνει 
οικονομικές ενδείξεις προς τους χρήστες. 
Είναι σημαντικό οι ενδείξεις προς τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να έχουν την 
απαιτούμενη συνοχή και σαφήνεια και να 
τις οδηγούν στη λήψη ορθολογικών και 
αειφόρων αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 229
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο να παρέχονται, στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στο 
διαχειριστή της υποδομής, κίνητρα για 
την ελαχιστοποίηση των διαταραχών και 
για τη βελτίωση των επιδόσεων του 
δικτύου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 230
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο να παρέχονται, στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στο 
διαχειριστή της υποδομής, κίνητρα για την
ελαχιστοποίηση των διαταραχών και για 
τη βελτίωση των επιδόσεων του δικτύου.

(37) Είναι απαραίτητο να επιβληθούν, ως 
κριτήριο ανάθεσης, στις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και στο διαχειριστή της 
υποδομής, η ελαχιστοποίηση των 
διαταραχών και η βελτίωση των επιδόσεων 
του δικτύου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί η μείωση των διαταραχών, ως κριτήριο αποτελεσματικότητας 
και βελτίωσης, στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στο διαχειριστή της υποδομής. Η παροχή 
κινήτρων είναι κάτι που εναπόκειται μόνο στην ατομική βούληση.

Τροπολογία 231
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την 
εναλλακτική επιλογή να επιτρέπουν
στους αγοραστές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών να έχουν απ’ 
ευθείας  πρόσβαση στη διαδικασία 
κατανομής της μεταφορικής ικανότητας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 232
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την 
εναλλακτική επιλογή να επιτρέπουν
στους αγοραστές υπηρεσιών
σιδηροδρομικών μεταφορών να έχουν απ’ 
ευθείας  πρόσβαση στη διαδικασία 
κατανομής της μεταφορικής ικανότητας.

(38) τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
επιτρέπουν μόνο σε αδειοδοτημένες 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να 
αγοράζουν υπηρεσίες σιδηροδρομικών 
μεταφορών ώστε να έχουν απ’ ευθείας
πρόσβαση στη διαδικασία κατανομής της 
μεταφορικής ικανότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο οι αδειοδοτημένες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
υποβάλουν αίτηση και να έχουν πρόσβαση σε σιδηροδρομικές υπηρεσίες δεδομένου ότι 
πιστοποιημένα έχουν την ικανότητα να εξασφαλίζουν πλήρη συμμόρφωση με τις 
ολοκληρωμένες διατάξεις ασφαλείας. 

Τροπολογία 233
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι σημαντικό να λαμβάνονται 
υπόψη οι επαγγελματικές απαιτήσεις 
τόσο των αιτούντων όσο και του 
διαχειριστή της υποδομής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 234
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40 a) οι αιτούντες που προσφέρουν 
υπηρεσίες με μεμονωμένες φορτάμαξες 
πρέπει να προωθούνται έτσι ώστε να 
διευρυνθεί η δυνητική αγορά για νέους 
πελάτες του σιδηροδρόμου. Κατά 
συνέπεια είναι σημαντικό αυτοί οι 
αιτούντες να λαμβάνονται υπόψη από το 
διαχειριστή της υποδομής όταν 
κατανέμεται χωρητικότητα έτσι ώστε να 
μπορούν να επωφελούνται πλήρως από 
αυτό το νομικό πλαίσιο και να διευρυνθεί 
το μερίδιο αγοράς του σιδηροδρόμου σε 
νέους τομείς·

Or. en

Τροπολογία 235
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Η διαδικασία κατανομής της 
μεταφορικής ικανότητας πρέπει να 
εμποδίζει την επιβολή αδικαιολόγητων 
περιορισμών στις επιθυμίες άλλων 
επιχειρήσεων που κατέχουν, ή σκοπεύουν 
να αποκτήσουν, δικαιώματα για τη χρήση 
της υποδομής προκειμένου να 
αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους 
δραστηριότητες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.
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Τροπολογία 236
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί 
καλύτερος συντονισμός των συστημάτων 
κατανομής ώστε  να βελτιωθεί η
ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου ως 
μέσου μετακίνησης, στο οποίο 
χρησιμοποιείται το δίκτυο περισσότερων 
του ενός διαχειριστών υποδομής, και 
ιδιαίτερα στη διεθνή κυκλοφορία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 237
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί 
καλύτερος συντονισμός των συστημάτων 
κατανομής ώστε  να βελτιωθεί η
ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου ως 
μέσου μετακίνησης, στο οποίο 
χρησιμοποιείται το δίκτυο περισσότερων 
του ενός διαχειριστών υποδομής, και 
ιδιαίτερα στη διεθνή κυκλοφορία.

(50) Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί 
καλύτερος συντονισμός των συστημάτων 
κατανομής ώστε  να βελτιωθεί η
ελκυστικότητα του σιδηροδρόμου ως 
μέσου μετακίνησης, στο οποίο 
χρησιμοποιείται το δίκτυο περισσότερων 
του ενός διαχειριστών υποδομής, και 
ιδιαίτερα στη διεθνή κυκλοφορία. Σε αυτό 
το πλαίσιο, καθίσταται επιθυμητή 
μακροπρόθεσμα η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα. 

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
φορέα.

Τροπολογία 238
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(51) Είναι σημαντικό να 
ελαχιστοποιηθούν οι στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού που ενδέχεται να 
προκύψουν, είτε μεταξύ σιδηροδρομικών 
υποδομών είτε μεταξύ τρόπων 
μεταφοράς, λόγω σημαντικών διαφορών 
στις αρχές χρέωσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 239
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι 
λειτουργικές συνιστώσες της υποδομής 
που είναι απαραίτητες, για να επιτραπεί 
στους φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν 
υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να 
παρέχονται έναντι των κατώτατων τελών 
πρόσβασης.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 240
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Οι επενδύσεις σε σιδηροδρομική 
υποδομή είναι αναγκαίες  και τα 
συστήματα χρέωσης της υποδομής θα 
πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τους 
διαχειριστές υποδομής, ώστε να 
πραγματοποιούν κατάλληλες επενδύσεις, 
που είναι οικονομικά ελκυστικές.

(53) οι αυξημένες επενδύσεις σε 
σιδηροδρομική υποδομή -ιδίως 
υφιστάμενη υποδομή- είναι αναγκαίες  και 
τα συστήματα χρέωσης της υποδομής θα 
πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τους 
διαχειριστές υποδομής, ώστε να 
πραγματοποιούν κατάλληλες επενδύσεις, 
που είναι οικονομικά ελκυστικές και 
περιβαλλοντικά βιώσιμες·

Or. en

Τροπολογία 241
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Είναι επιθυμητό να εξασφαλιστεί ότι 
συνυπολογίζεται το εξωτερικό κόστος όταν 
λαμβάνονται αποφάσεις για τις μεταφορές 
και ότι η χρέωση των σιδηροδρομικών 
υποδομών μπορεί να συμβάλλει στην 
ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους 
κατά συνεκτικό και ισόρροπο τρόπο για 
όλους τους τρόπους μεταφορών.

(55) Είναι επιθυμητό να εξασφαλιστεί ότι 
συνυπολογίζεται το συνολικό εξωτερικό 
κόστος όταν λαμβάνονται αποφάσεις για 
τις μεταφορές και ότι η χρέωση των 
σιδηροδρομικών υποδομών μπορεί να 
συμβάλλει στην ενσωμάτωση του 
εξωτερικού κόστους κατά συνεκτικό και 
ισόρροπο τρόπο για όλους τους τρόπους 
μεταφορών.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τη σιδηροδρομική υποδομή, το εξωτερικό κόστος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
συνολικές εμπορικές ροές, ειδάλλως είναι πιθανόν να υπάρξουν τοπικές βελτιστοποιήσεις (που 
βελτιώνουν το εξωτερικό κόστος σε τοπικό επίπεδο) που επιδρούν αρνητικά στο εξωτερικό 
κόστος σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. με τη χρήση πιο μεγάλων και συμφορημένων διαδρομών).

Τροπολογία 242
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι 
τα τέλη που χρεώνονται για τις 
εσωτερικές και τις  διεθνείς μεταφορές 
επιτρέπουν στους σιδηροδρόμους να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
αγοράς. Επομένως, η χρέωση για χρήση 
της υποδομής πρέπει να ορίζεται στο 
ύψος της επιβάρυνσης που δημιουργείται 
άμεσα από τη λειτουργία της 
σιδηροδρομικής μεταφοράς.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 243
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Η σιδηροδρομική υποδομή αποτελεί 
φυσικό μονοπώλιο. Είναι συνεπώς 
αναγκαίο να παρέχονται στους 
διαχειριστές υποδομής κίνητρα 

διαγράφεται
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ελάττωσης του κόστους και αποδοτικής 
διαχείρισης της υποδομής τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 244
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58 α) για να αυξηθεί το μερίδιο των 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών και 
επιβατικών μεταφορών σε σχέση με τα 
άλλα μεταφορικά μέσα, ενδείκνυται, κατά 
τον εσωτερικό καταλογισμό του 
εξωτερικού κόστους, να μεριμνούν τα 
κράτη μέλη, ώστε τα διαφοροποιημένα 
τέλη να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις 
στην χρηματοπιστωτική ισορροπία του 
διαχειριστή υποδομών. Σε περίπτωση 
εντούτοις που ο διαχειριστής υποδομών 
υποστεί παρ' όλα αυτά απώλεια εξαιτίας 
της διαφοροποίησης αυτής, συνίσταται 
στα κράτη μέλη να αντισταθμίζουν τη 
διαφορά αυτή, τηρουμένων των κανόνων 
που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις·

Or. nl

Τροπολογία 245
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών 
μεταφορών θα πρέπει να επιτευχθεί  με
την αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των 
διαθέσιμων μέσων της Ένωσης , με την 
επιφύλαξη των προτεραιοτήτων που 
έχουν ήδη καθοριστεί.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 246
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών 
μεταφορών θα πρέπει να επιτευχθεί  με την 
αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των 
διαθέσιμων μέσων της Ένωσης , με την 
επιφύλαξη των προτεραιοτήτων που έχουν 
ήδη καθοριστεί.

(59) η αειφόρος ανάπτυξη των 
σιδηροδρομικών μεταφορών θα πρέπει να 
επιτευχθεί  με την αξιοποίηση, μεταξύ 
άλλων, των διαθέσιμων μέσων της 
Ένωσης , με την επιφύλαξη των 
προτεραιοτήτων που έχουν ήδη 
καθοριστεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνέπεια με την αναφορά σύμφωνα με την οποία η βελτίωση των σιδηροδρομικών 
μεταφορών δεν πρέπει να βλάπτει προτεραιότητες που έχουν ήδη θεσπιστεί: τούτο ισχύει για τον 
χάρτη πορείας προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην κατεύθυνση του 
2050 για αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. 

Τροπολογία 247
Michael Cramer, Isabelle Durant



AM\870642EL.doc 73/203 PE467.167v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Είναι σκόπιμο να παρέχονται στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το 
διαχειριστή υποδομής κίνητρα 
ελαχιστοποίησης των διαταραχών στο 
δίκτυο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 248
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Είναι σκόπιμο να παρέχονται στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το 
διαχειριστή υποδομής κίνητρα
ελαχιστοποίησης των διαταραχών στο 
δίκτυο.

(61) Είναι απαραίτητο να επιβάλλεται
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και το 
διαχειριστή υποδομής η υποχρέωση
ελαχιστοποίησης των διαταραχών στο 
δίκτυο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 37.

Τροπολογία 249
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 62
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Η κατανομή της μεταφορικής 
ικανότητας συνδέεται με το κόστος που 
αναλαμβάνει ο διαχειριστής της 
υποδομής, για το οποίο θα πρέπει να 
ζητείται πληρωμή.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε πνεύμα καλύτερης νομοθέτησης και προκειμένου το κείμενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο 
από τον Ευρωπαίο πολίτη, σημαντικό μέρος των αιτιολογικών σκέψεων μπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 250
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(63) Η αποτελεσματική διαχείριση και η 
δίκαιη και χωρίς διακρίσεις χρησιμοποίηση 
της σιδηροδρομικής υποδομής, απαιτούν 
την σύσταση ρυθμιστικού φορέα, ο οποίος
θα εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων 
που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία  και 
θα ενεργεί ως δεύτερη βαθμίδα 
προσφυγής, ανεξάρτητα από τη 
δυνατότητα δικαστικής προσφυγής.

(63) Η αποτελεσματική διαχείριση και η 
δίκαιη και χωρίς διακρίσεις χρησιμοποίηση 
της σιδηροδρομικής υποδομής, απαιτούν 
την σύσταση ρυθμιστικών φορέων, οι 
οποίοι θα εποπτεύουν την εφαρμογή των 
κανόνων που περιλαμβάνει η παρούσα 
οδηγία  και θα ενεργεί ως δεύτερη βαθμίδα 
προσφυγής, ανεξάρτητα από τη 
δυνατότητα δικαστικής προσφυγής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσαφηνίζει το κείμενο.

Τροπολογία 251
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 64
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Απαιτούνται ειδικά μέτρα για να 
ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές και 
γεωπολιτικές ιδιαιτερότητες ορισμένων 
κρατών μελών και η ιδιαίτερη οργάνωση 
του τομέα των σιδηροδρόμων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, χωρίς να θιγεί η ακεραιότητα 
της εσωτερικής αγοράς.

(64) Απαιτούνται ειδικά μέτρα για να 
ληφθούν υπόψη η συγκεκριμένη 
γεωγραφική και γεωπολιτική κατάσταση, 
καθώς και η ιδιαίτερη οργάνωση του 
τομέα των σιδηροδρόμων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, χωρίς να θιγεί η ακεραιότητα 
της εσωτερικής αγοράς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η βελτίωση της διατύπωσης, αφού οι δύο καταστάσεις μπορούν να συγχωνευθούν 
σε μία.

Τροπολογία 252
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να τροποποιήσει τα 
παραρτήματα της παρούσας οδηγίας. 
Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι 
γενικής εμβελείας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση ορισμένων 
μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να θεσπίζονται ως 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 290 της Συνθήκης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας περιέχουν ουσιώδη και καθοριστικά στοιχεία τα οποία 
δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 290 της Συνθήκης, επομένως για να τροποποιηθούν 
θα ισχύει η διαδικασία της συναπόφασης. 
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Τροπολογία 253
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει 
τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον 
αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο των οδηγιών που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI μέρος Β.

(71) η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει 
ούτε τις υποχρεώσεις των κρατών μελών 
όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο των οδηγιών που 
παρατίθενται στο παράρτημα XI μέρος Β 
ούτε το άρθρο 34 της διοργανικής 
συμφωνίας σχετικά με τους πίνακες
συσχέτισης, συμπεριλαμβανομένου του 
ενδεχόμενου ορισμού ενός συντονιστή 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, όπου 
αρμόζει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Και οι δύο διατάξεις πρέπει να γίνουν σεβαστές από τα κράτη μέλη: οι προθεσμίες για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η κατάρτιση πινάκων συσχέτισης σύμφωνα με τη διοργανική 
συμφωνία, που θα επιτρέψει καλύτερη νομοθέτηση και ευχερέστερη παρακολούθηση εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτίμηση της πλήρους συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες 
διατάξεις. 

Τροπολογία 254
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Κεφάλαιο ΙΙ  δεν εφαρμόζεται στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν 
μόνον  αστικές, προαστιακές ή 
περιφερειακές μεταφορές.

1. η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν
εγχώριες και διεθνείς σιδηροδρομικές 
μεταφορές, με εξαίρεση άλλων τρόπων 
σταθερής τροχιάς όπως ο υπόγειος 
σιδηρόδρομος ή το τραμ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής, λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές και 
προαστιακές υπηρεσίες μεταφορών που συχνά παρέχονται σε υποδομές σιδηροδρομικού δικτύου 
και από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 255
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Κεφάλαιο ΙΙ  δεν εφαρμόζεται στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν 
μόνον  αστικές, προαστιακές ή 
περιφερειακές μεταφορές.

1. το Κεφάλαιο ΙΙ  δεν εφαρμόζεται στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που εκτελούν 
μόνον  αστικές, προαστιακές ή 
περιφερειακές επιβατικές και 
εμπορευματικές μεταφορές·

Or. en

Τροπολογία 256
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
από το πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου 
ΙΙΙ:

2. τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν, 
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις που διέπουν τις ασφαλείς 
συνθήκες λειτουργίας, από το πεδίο 
εφαρμογής του κεφαλαίου ΙΙΙ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος έχει παρόλα αυτά την ευθύνη να εξασφαλίζει το σεβασμό όλων των 
υφιστάμενων κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας των σιδηροδρόμων στο πλαίσιο της εθνικής 
του νομοθεσίας, έστω και εάν τελικά χορηγεί εξαίρεση. 
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Τροπολογία 257
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιχειρήσεις που εκτελούν μόνον 
σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών σε 
τοπική και περιφερειακή αυτόνομη 
σιδηροδρομική υποδομή·

α) σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν μόνον σιδηροδρομικές 
μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων σε 
τοπική και περιφερειακή αυτόνομη 
σιδηροδρομική υποδομή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τοπικά αυτόνομα σιδηροδρομικά δίκτυα θα μπορούσαν να υφίστανται εκμετάλλευση τόσο 
για επιβατικές όσο και για εμπορευματικές υπηρεσίες, ο δε σχετικός φορέας εκμετάλλευσης 
πρέπει ακόμη και στην περίπτωση αυτή να είναι σιδηροδρομική επιχείρηση. 

Τροπολογία 258
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιχειρήσεις που εκτελούν μόνον 
σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών σε 
τοπική και περιφερειακή αυτόνομη 
σιδηροδρομική υποδομή·

α) επιχειρήσεις που εκτελούν μόνον 
σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών και 
εμπορευμάτων σε τοπική και 
περιφερειακή αυτόνομη σιδηροδρομική 
υποδομή·

Or. en

Τροπολογία 259
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν μόνον αστικές ή προαστιακές 
μεταφορές επιβατών·

β) σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν μόνον αστικές ή προαστιακές 
μεταφορές επιβατών  σε δίκτυα τα οποία 
χρησιμοποιούνται μόνο από μια 
σιδηροδρομική επιχείρηση που δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 
1 και έως ότου η χωρητικότητα στο 
δίκτυο αυτό ζητηθεί από άλλον αιτούντα 
εκτός από την εν λόγω σιδηροδρομική 
επιχείρηση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκτός αν το σχετικό σιδηροδρομικό δίκτυο εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1, η μόνη 
σιδηροδρομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται μπορεί να εξαιρείται από τις σχετικές 
απαιτήσεις ιδίως από πλευράς ασφάλισης έως ότου κατατεθούν επιπρόσθετες αιτήσεις 
χορήγησης χωρητικότητας στο ίδιο σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Τροπολογία 260
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, που 
εκτελούν μόνον  περιφερειακές 
σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων·

γ) σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, που 
εκτελούν μόνον  περιφερειακές 
σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων 
σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται μόνο 
από μία σιδηροδρομική επιχείρηση που 
δεν εμπίπτει στις διατάξεις της 
παραγράφου 1 και έως ότου ζητηθεί 
χωρητικότητα στο δίκτυο αυτό από άλλον 
αιτούντα εκτός από την εν λόγω 
σιδηροδρομική επιχείρηση. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εκτός αν το σχετικό σιδηροδρομικό δίκτυο εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 1, η μόνη 
σιδηροδρομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται μπορεί να εξαιρείται από τις σχετικές 
απαιτήσεις ιδίως από πλευράς ασφάλισης έως ότου κατατεθούν επιπρόσθετες αιτήσεις 
χορήγησης χωρητικότητας στο ίδιο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Τροπολογία 261
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ a) τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν 
από την εφαρμογή του κεφαλαίου II, III 
και IV τη σιδηροδρομική υποδομή που 
έχει διαφορετικό εύρος τροχιάς από το 
βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της 
Ένωσης, που είναι αυτοτελής και που 
χρησιμοποιείται μόνο για περιφερειακές 
εμπορευματικές υπηρεσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες που έχουν ιδρυθεί βάσει του άρθρου 1(γ) της οδηγίας 2001/14/EΚ και η δομή τους 
και τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα διαφέρουν από τα αντίστοιχα των βασικών 
διαχειριστών υποδομής και εταιρειών των κρατών μελών. Η νομοθεσία της ΕΕ δεν μπορεί να 
διαταράσσει και να επιβαρύνει επιχειρηματικές δραστηριότητες περιφερειακών επιχειρήσεων με 
μεγάλο εύρος τροχιάς, που έχουν προστιθέμενη οικονομική και κοινωνική αξία για την 
περιφερειακή και τοπική οικονομία. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποκλείσουν αυτές τις γραμμές 
και επιχειρήσεις από την εφαρμογή των κεφαλαίων II, III και IV και έχουν περιθώριο λήψης επί 
μέρους αποφάσεων με βάση τις ειδικές συνθήκες ορισμένων επιχειρήσεων. 

Τροπολογία 262
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. τα κράτη μέλη μπορεί να αποκλείουν 
από την εφαρμογή του άρθρου 31(5) 
οχήματα που λειτουργούν ή ενδέχεται να 
λειτουργήσουν από και προς τρίτες χώρες 
και κινούνται σε δίκτυο του οποίου το 
εύρος τροχιάς διαφέρει από εκείνο του 
βασικού σιδηροδρομικού δικτύου εντός 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 263
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν 
χρονικές περιόδους και προθεσμίες για 
τον προγραμματισμό της κατανομής 
χωρητικότητας διαφορετικά από όσα 
ορίζονται στο άρθρο 43, παράγραφος 1 
στο παράρτημα VIΙΙ στοιχείο 4 (β) και 
στο παράρτημα IX, για σιδηροδρομικές 
διαδρομές που θα αποφασιστούν σε 
συνεργασία με διαχειριστές υποδομών 
τρίτων χωρών σε δίκτυο του οποίου το 
εύρος τροχιάς διαφέρει από το εύρος του 
βασικού σιδηροδρομικού δικτύου εντός 
της Ένωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι βαλτικές χώρες 
οι οποίες διαχειρίζονται το δίκτυό τους με εύρος τροχιάς 1520 mm, που διαφέρει από το εύρος 
του υπολοίπου δικτύου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τροπολογία 264
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τοπικά και περιφερειακά αυτόνομα
δίκτυα επιβατικών μεταφορών σε 
σιδηροδρομική υποδομή·

α) τοπικά και περιφερειακά αυτόνομα
δίκτυα επιβατικών μεταφορών σε 
σιδηροδρομική υποδομή και τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε αυτά ολοκλήρωση 
και διευκρίνιση του πεδίου της 
ενδεχόμενης εξαίρεσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ολοκλήρωση και διευκρίνιση του πεδίου της ενδεχόμενης εξαίρεσης.

Τροπολογία 265
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τοπικά και περιφερειακά αυτόνομα
δίκτυα επιβατικών μεταφορών σε 
σιδηροδρομική υποδομή·

α) τοπικά και περιφερειακά αυτόνομα
δίκτυα επιβατικών και εμπορευματικών 
μεταφορών σε σιδηροδρομική υποδομή·

Or. en

Τροπολογία 266
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίκτυα με σκοπό μόνο την β) δίκτυα που χρησιμοποιούνται μόνο για 
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εκμετάλλευση αστικών και προαστιακών 
σιδηροδρομικών  επιβατικών μεταφορών·

την εκμετάλλευση αστικών και 
προαστιακών σιδηροδρομικών  επιβατικών 
μεταφορών και αποκλειστικά από μια 
σιδηροδρομική επιχείρηση που δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 
1 και έως ότου ζητηθεί χωρητικότητα 
στο δίκτυο αυτό από άλλον αιτούντα πέρα 
από την εν λόγω σιδηροδρομική 
επιχείρηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του είδους περιφερειακού επιβατικού δικτύου και υπηρεσιών που μπορεί να 
αποκλείονται εκτός αν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1. 

Τροπολογία 267
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δίκτυα με σκοπό μόνο την 
εκμετάλλευση αστικών και προαστιακών 
σιδηροδρομικών  επιβατικών μεταφορών·

β) δίκτυα που χρησιμοποιούνται μόνο για 
την εκμετάλλευση αστικών και 
προαστιακών σιδηροδρομικών  επιβατικών 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 268
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ιδιωτική σιδηροδρομική υποδομή που 
υπάρχει αποκλειστικά για χρήση από τον 
ιδιοκτήτη της υποδομής για ίδιες 
δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων 

δ) ιδιωτική σιδηροδρομική υποδομή που 
υπάρχει αποκλειστικά για χρήση από τον 
ιδιοκτήτη της υποδομής για ίδιες 
δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων 
και τις εμπλεκόμενες σιδηροδρομικές 
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· επιχειρήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ολοκλήρωση και διευκρίνιση της εξαίρεσης 

Τροπολογία 269
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις  επιχειρήσεις, οι σιδηροδρομικές 
δραστηριότητες των οποίων 
περιορίζονται αποκλειστικά στην 
εκτέλεση μεταφορών κλειστής διαδρομής 
για οδικά οχήματα μέσω της σήραγγας της 
Μάγχης και σε μεταφορικές 
δραστηριότητες υπό τη μορφή μεταφορών 
κλειστής διαδρομής για οδικά οχήματα 
μέσω της σήραγγας της Μάγχης,  εκτός 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 και των 
άρθρων 10, 11, 12 και 28.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται, 
εκτός του άρθρου 6 παράγραφος 1 και των 
άρθρων 10, 11, 12 και 28 στις  
μεταφορικές δραστηριότητες μέσω της 
σήραγγας της Μάγχης και στις 
επιχειρήσεις που τις εκμεταλλεύονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τρέχουσες οδηγίες δεν είναι κατάλληλες για τη σήραγγα της Μάγχης η οποία χτίστηκε σε ένα 
ιδιωτικό νομικό-οικονομικό πρότυπο, χάρη στην αυτοχρηματοδότηση χωρίς να ζητηθούν 
δημόσιοι πόροι και λαμβάνοντας ως προϋπόθεση την συνεχή αναζήτηση αποδοτικότητας και 
την πρόσβαση για τους νεοεισερχόμενους. Η τροπολογία αυτή απλοποιεί και διασαφίζει την 
εξαίρεση της οποίας χαίρουν οι φορείς εκμετάλλευσης των μεταφορών μέσω της σήραγγας.

Τροπολογία 270
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε 
φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται 
κυρίως για την εγκατάσταση , τη 
διαχείριση  και τη συντήρηση της 
σιδηροδρομικής υποδομής 
συμπεριλαμβανομένης  της διαχείρισης 
της κυκλοφορίας και του ελέγχου-
χειρισμού και της σηματοδότησης . Τα 
καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής 
δικτύου ή μέρους δικτύου είναι δυνατόν 
να ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή 
επιχειρήσεις·

(2) «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε 
φορέας ή επιχείρηση που οι αρμοδιότητές 
του περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, τη 
διαχείριση  και τη συντήρηση και τις 
επενδύσεις σχετικά με σιδηροδρομική 
υποδομή, ζητήματα ασφαλείας,
διαχείριση της κυκλοφορίας και έλεγχο-
χειρισμό, σηματοδότηση και όλα τα 
συναφή· ο διαχειριστής υποδομής 
λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον 
ορισμό των σιδηροδρομικών διαδρομών, 
την εκτίμηση της διαθέσιμης 
δυναμικότητας και τη συνακόλουθη 
κατανομή διαδρομών, 
συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 
και της είσπραξης των τελών υποδομής 
που ορίζονται κατ' αυτό τον τρόπο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι σχετικές βασικές αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής σιδηροδρομικών 
διαδρομών ως τελικό επιχειρησιακό στάδιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται ασφαλής και 
αξιόπιστη λειτουργία των αδειοδοτημένων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στο σχετικό δίκτυο, 
είναι καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής: η οργανωσιακή επιλογή του επιχειρησιακού 
μοντέλου απόκειται στην ευθύνη του διαχειριστή υποδομής. 

Τροπολογία 271
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2)  «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε 
φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως 
για την εγκατάσταση , τη διαχείριση  και 
τη συντήρηση της σιδηροδρομικής 
υποδομής συμπεριλαμβανομένης  της 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και του 
ελέγχου-χειρισμού και της 

2) «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε 
φορέας ή επιχείρηση που δεν αποτελεί με 
κανέναν τρόπο τμήμα επιχείρησης κατά 
την έννοια της παραγράφου 1 ή συνδέεται 
άμεσα ή έμμεσα με αυτή και που 
ευθύνεται κυρίως για την εγκατάσταση , τη 
διαχείριση  και τη συντήρηση της 
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σηματοδότησης . Τα καθήκοντα του 
διαχειριστή της υποδομής δικτύου ή 
μέρους δικτύου είναι δυνατόν να 
ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή 
επιχειρήσεις·

σιδηροδρομικής υποδομής 
συμπεριλαμβανομένης  της διαχείρισης της 
κυκλοφορίας και του ελέγχου-χειρισμού 
και της σηματοδότησης Τα καθήκοντα του 
διαχειριστή της υποδομής δικτύου ή 
μέρους δικτύου είναι δυνατόν να 
ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή 
επιχειρήσεις·

Or. nl

Τροπολογία 272
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε 
φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως 
για την εγκατάσταση , τη διαχείριση  και 
τη συντήρηση της σιδηροδρομικής 
υποδομής συμπεριλαμβανομένης  της 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και του 
ελέγχου-χειρισμού και της 
σηματοδότησης . Τα καθήκοντα του 
διαχειριστή της υποδομής δικτύου ή 
μέρους δικτύου είναι δυνατόν να 
ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή 
επιχειρήσεις·

(2) «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε 
φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως 
για την εγκατάσταση , τη διαχείριση  και 
τη συντήρηση της σιδηροδρομικής 
υποδομής συμπεριλαμβανομένης  της 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και του 
ελέγχου-χειρισμού και της 
σηματοδότησης . Τα ουσιαστικά 
καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής 
είναι: λήψη αποφάσεων περί της
κατανομής των σιδηροδρομικών
διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου τόσο 
του ορισμού όσο και της εκτίμησης της 
διαθεσιμότητας, καθώς και της 
κατανομής των επιμέρους διαδρομών 
των συρμών και λήψη αποφάσεων περί 
της  χρέωσης για την 
υποδομή, συμπεριλαμβανομένου το 
καθορισμού και της είσπραξης των 
τελών, και των επενδύσεων στις 
υποδομές·

Or. en



AM\870642EL.doc 87/203 PE467.167v01-00

EL

Τροπολογία 273
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «διαχειριστής της υποδομής»: κάθε 
φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως 
για την εγκατάσταση , τη διαχείριση  και 
τη συντήρηση της σιδηροδρομικής 
υποδομής συμπεριλαμβανομένης  της 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και του 
ελέγχου-χειρισμού και της 
σηματοδότησης . Τα καθήκοντα του 
διαχειριστή της υποδομής δικτύου ή 
μέρους δικτύου είναι δυνατόν να 
ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή 
επιχειρήσεις·

2«διαχειριστής της υποδομής»: κάθε 
φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως 
για την εγκατάσταση , τη διαχείριση  και 
τη συντήρηση της σιδηροδρομικής 
υποδομής συμπεριλαμβανομένης  της 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και του 
ελέγχου-χειρισμού και της 
σηματοδότησης . Τα καθήκοντα του 
διαχειριστή της υποδομής δικτύου ή 
μέρους δικτύου είναι δυνατόν να 
ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή 
επιχειρήσεις και είναι: η λήψη 
αποφάσεων κατανομής τμημάτων 
διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων του 
καθορισμού και της αξιολόγησης της 
διαθεσιμότητας και της κατανομής 
συγκεκριμένων τμημάτων διαδρομής· 
λήψη αποφάσεων επί των τελών για τη 
χρήση της υποδομής, περιλαμβανομένων 
του προσδιορισμού και της είσπραξης 
των τελών, υπό την επιφύλαξη των όσων 
ορίζονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1· 
και οι επενδύσεις σε υποδομές·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αντικατοπτρίζει τη θέση του εισηγητή για μεταφορά του ορισμού των 
ουσιωδών καθηκόντων από το Παράρτημα II στο τμήμα του κειμένου όπου γίνεται αναφορά 
στα καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής, ενώ εισάγει και μια αναφορά στο άρθρο 29.1 για τον 
προσδιορισμό, την επιβολή και την είσπραξη των τελών, όπου επιτρέπεται τα εν λόγω τέλη να 
θεσπίζονται από το εθνικό κοινοβούλιο, αν κάτι τέτοιο είναι συνταγματικώς δυνατόν. (Βλέπε 
τροπολογία στοο άρθρο 29.1).

Τροπολογία 274
Peter van Dalen
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Πρόταση οδηγίας
Article 3 – paragraph 1 – point 2 bis (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α) «ρυθμιστικός φορέας»: κάθε φορέας 
που επιβλέπει σε κράτος μέλος την ορθή 
εφαρμογή της κατάλληλης νομοθεσίας, 
δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην 
χάραξη της πολιτικής και είναι απολύτως 
ανεξάρτητος από επιχειρήσεις, ειδικότερα 
δε επιχειρήσεις κατά την έννοια των 
παραγράφων 1 και 2, καθώς και από την 
υπηρεσία του ενδιαφερομένου κράτους 
μέλους που είναι υπεύθυνη για την 
πολιτική αυτή·

Or. nl

Τροπολογία 275
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3 a) "Θεσμική ανεξαρτησία": ο 
διαχωρισμός σε δύο ξεχωριστές νομικές 
οντότητες, οι οποίες δεν ανήκουν στην 
ίδια εταιρεία 

Or. en

Τροπολογία 276
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «διεθνές επιβατικό δρομολόγιο»: 
δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών στο 

5) «διεθνές επιβατικό δρομολόγιο»: 
δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών στο 
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οποίο ο συρμός διασχίζει τουλάχιστον ένα 
σύνορο κράτους μέλους και ο κύριος 
σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά 
επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται
σε διαφορετικά κράτη μέλη· ο συρμός 
μπορεί να συνενώνεται ή/και να 
διαχωρίζεται, και τα διάφορα τμήματα 
είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές 
προελεύσεις και διαφορετικούς 
προορισμούς, με την προϋπόθεση ότι όλα 
τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστον ένα 
σύνορο·

οποίο ο συρμός διασχίζει τουλάχιστον ένα 
σύνορο κράτους μέλους και ο κύριος 
σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά 
επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται 
σε διαφορετικά κράτη μέλη· ο συρμός 
μπορεί να συνενώνεται ή/και να 
διαχωρίζεται, και τα διάφορα τμήματα 
είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές 
προελεύσεις και διαφορετικούς 
προορισμούς, με την προϋπόθεση ότι όλα 
τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστον ένα 
σύνορο· οι υπηρεσίες διασυνοριακών 
αστικών, προαστιακών και 
περιφερειακών μεταφορών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1370/2007 δεν είναι διεθνείς 
επιβατικές μεταφορές· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες διασυνοριακών αστικών, προαστιακών και περιφερειακών μεταφορών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
διεθνείς επιβατικές μεταφορές, στο μέτρο όπου πληρούν τις ίδιες λειτουργίες και 
ανταποκρίνονται στις ίδιες τοπικές ανάγκες με εκείνες άλλων υπηρεσιών διασυνοριακών 
αστικών, προαστιακών και περιφερειακών μεταφορών.

Τροπολογία 277
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) «διεθνές επιβατικό δρομολόγιο»: 
δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών στο 
οποίο ο συρμός διασχίζει τουλάχιστον ένα 
σύνορο κράτους μέλους και ο κύριος 
σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά 
επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται 
σε διαφορετικά κράτη μέλη· ο συρμός 
μπορεί να συνενώνεται ή/και να 
διαχωρίζεται, και τα διάφορα τμήματα 
είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές 

5) «διεθνές επιβατικό δρομολόγιο»: 
εξαιρουμένων των περιφερειακών 
μεταφορών σε διασυνοριακή περιφέρεια·
δρομολόγιο μεταφοράς επιβατών στο 
οποίο ο συρμός διασχίζει τουλάχιστον ένα 
σύνορο κράτους μέλους και ο κύριος 
σκοπός του οποίου είναι η μεταφορά 
επιβατών μεταξύ σταθμών που βρίσκονται 
σε διαφορετικά κράτη μέλη· ο συρμός 
μπορεί να συνενώνεται ή/και να 
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προελεύσεις και διαφορετικούς 
προορισμούς, με την προϋπόθεση ότι όλα 
τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστον ένα 
σύνορο·

διαχωρίζεται, και τα διάφορα τμήματα 
είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές 
προελεύσεις και διαφορετικούς 
προορισμούς, με την προϋπόθεση ότι όλα 
τα βαγόνια διέρχονται τουλάχιστον ένα 
σύνορο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια «περιοχή» θα πρέπει να ερμηνευθεί με το γεωγραφικό της νόημα.

Τροπολογία 278
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) «αστικές και προαστιακές μεταφορές »: 
η μεταφορά που εξυπηρετεί τις ανάγκες 
αστικού κέντρου ή αστικής περιοχής, σε 
συνδυασμό με  τις ανάγκες μεταφορών 
ανάμεσα σε ένα τέτοιο  κέντρο ή αστική 
περιοχή και τα προάστιά τους·

(6) «αστικές και προαστιακές μεταφορές »: 
σιδηροδρομικές υπηρεσίες που 
παρέχονται σε δίκτυο άλλο από των 
μέσων σταθερής τροχιάς όπως ο υπόγειος 
σιδηρόδρομος ή το τραμ, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες αστικού 
κέντρου ή αστικής περιοχής, σε 
συνδυασμό με  τις ανάγκες μεταφορών 
ανάμεσα σε ένα τέτοιο  κέντρο ή αστική 
περιοχή και τα προάστιά τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση προκειμένου να προσδιοριστούν τα σχετικά σιδηροδρομικά δίκτυα και οι σχετικές 
σιδηροδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά τα δίκτυα. 

Τροπολογία 279
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7) «περιφερειακά δρομολόγια »: οι 
μεταφορές που αποσκοπούν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφορών 
μιας περιοχής·

7) «περιφερειακά δρομολόγια »: οι 
μεταφορές που αποσκοπούν στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφορών 
μιας ή περισσοτέρων περιοχών ενός 
κράτους μέλους ή διασυνοριακών 
περιοχών μεταξύ δύο κρατών μελών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια «περιοχή» θα πρέπει να ερμηνευθεί με το γεωγραφικό της νόημα.

Τροπολογία 280
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «διαμετακόμιση»: η διάσχιση εδάφους
της Ένωσης , χωρίς φόρτωση ή 
εκφόρτωση εμπορευμάτων ή/και χωρίς 
επιβίβαση επιβατών ή αποβίβασή τους 
στο έδαφος της Ένωσης .

(8) «διαμετακόμιση»: η μεταφορά 
εμπορευμάτων ή/και επιβατών με 
αφετηρία και προορισμό έξω από το 
έδαφος της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 281
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) σιδηροδρομική επιχείρηση και άλλα 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες, όπως 
αρμόδιες  αρχές δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και οι φορτωτές, οι 
πράκτορες μεταφορών και οι επιχειρήσεις 

12) σιδηροδρομική επιχείρηση και άλλα 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες, όπως 
αρμόδιες  αρχές δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και οι φορτωτές, οι 
πράκτορες μεταφορών και οι επιχειρήσεις 
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συνδυασμένων μεταφορών που 
ενδιαφέρονται, για σκοπούς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή για εμπορικούς 
σκοπούς, να προσφέρουν μεταφορική 
ικανότητα υποδομής ··

συνδυασμένων μεταφορών που 
ενδιαφέρονται, για σκοπούς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή για εμπορικούς 
σκοπούς, να προσφέρουν μεταφορική 
ικανότητα υποδομής, εφόσον το 
προβλέπουν οι εθνικές διατάξεις ··

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις η δυνατότητα να διοργανώνουν τις 
μεταφορές τους και στα κράτη μέλη η αρμοδιότητα καθορισμού των λεπτομερειών επιλογής των 
υποψηφίων προς έγκριση.

Τροπολογία 282
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «αιτών»: σιδηροδρομική επιχείρηση 
και άλλα πρόσωπα ή νομικές οντότητες, 
όπως αρμόδιες  αρχές δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και οι 
φορτωτές, οι πράκτορες μεταφορών και 
οι επιχειρήσεις συνδυασμένων 
μεταφορών που ενδιαφέρονται, για 
σκοπούς παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή 
για εμπορικούς σκοπούς, να προσφέρουν
μεταφορική ικανότητα υποδομής·

(12) «αιτών»: αδειοδοτημένη 
σιδηροδρομική επιχείρηση που 
ενδιαφέρεται, για σκοπούς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή για εμπορικούς 
σκοπούς, να προσφέρει μεταφορική 
ικανότητα υποδομής για την παροχή 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι απαιτούνται πολύπλοκες και ιδιαιτέρως τεχνικές γνώσεις για την δέσμευση 
χωρητικότητας με παράλληλη διατήρηση της συνέπειας της κατανομής χωρητικότητας στο 
δίκτυο και με αποφυγή οποιασδήποτε κατάχρησης ή πρακτικής εμπορίας διαδρομών, ο 
εξουσιοδοτημένος αιτών πρέπει να είναι αδειοδοτημένη σιδηροδρομική επιχείρηση. 
Οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση του πεδίου των αιτούντων πέρα από τις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις, για παράδειγμα σε επιχειρήσεις διακίνησης φορτίου ή παρόχους υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς, δεν είναι συνεπής με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού 913/2010 
της ΕΕ.
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Τροπολογία 283
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) «αιτών»: σιδηροδρομική επιχείρηση 
και άλλα πρόσωπα ή νομικές οντότητες, 
όπως αρμόδιες  αρχές δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και οι 
φορτωτές, οι πράκτορες μεταφορών και οι 
επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών 
που ενδιαφέρονται, για σκοπούς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή για εμπορικούς 
σκοπούς, να προσφέρουν μεταφορική 
ικανότητα υποδομής ··

12) «αιτών»: σιδηροδρομική επιχείρηση
που έχει λάβει άδεια και -σε κράτη μέλη 
που προβλέπουν τέτοια δυνατότητα- άλλα 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες, όπως 
αρμόδιες  αρχές δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και οι φορτωτές, οι 
πράκτορες μεταφορών και οι επιχειρήσεις 
συνδυασμένων μεταφορών που 
ενδιαφέρονται, για σκοπούς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή για εμπορικούς 
σκοπούς, να προσφέρουν μεταφορική 
ικανότητα υποδομής ··

Or. de

Αιτιολόγηση

Εσφαλμένη ενοποίηση. Η διατύπωση αντιστοιχεί στην οδηγία 2001/14/ΕΚ. Η διάθεση 
σιδηροδρομικής δυναμικότητας σε επιχειρήσεις εκτός του κλάδου των σιδηροδρομικών 
μεταφορών δεν οδηγεί σε καμιά περίπτωση σε αύξηση της δυναμικότητας. Αντιθέτως: Ανοίγει 
απλώς το δρόμο για εμπορικές συναλλαγές με το σπάνιο αγαθό της σιδηροδρομικής γραμμής. 
Είναι επίσης βέβαιο ότι θα εκτινάξει τις τιμές της σιδηροδρομικής δυναμικότητας στα ύψη. Το 
αποτέλεσμα θα ήταν αύξηση του κόστους για τους χρήστες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Τροπολογία 284
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) σιδηροδρομική επιχείρηση και άλλα 
πρόσωπα ή νομικές οντότητες, όπως 
αρμόδιες  αρχές δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και οι φορτωτές, οι 
πράκτορες μεταφορών και οι επιχειρήσεις 

12) «αιτών»: σιδηροδρομική επιχείρηση
που έχει λάβει άδεια και -σε κράτη μέλη 
των οποίων η νομοθεσία προβλέπει 
τέτοια δυνατότητα- άλλα πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες, όπως αρμόδιες  αρχές 
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συνδυασμένων μεταφορών που 
ενδιαφέρονται, για σκοπούς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή για εμπορικούς 
σκοπούς, να προσφέρουν μεταφορική 
ικανότητα υποδομής ··

δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1370/2007 και οι φορτωτές, οι πράκτορες 
μεταφορών και οι επιχειρήσεις 
συνδυασμένων μεταφορών που 
ενδιαφέρονται, για σκοπούς παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας ή για εμπορικούς 
σκοπούς, να προσφέρουν μεταφορική 
ικανότητα υποδομής για να προσφέρουν 
υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 
στον αντίστοιχο τομέα··

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, με ημερομηνία 22 
Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το 
ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για 
ανταγωνιστικές εμπορευματικές 
μεταφορές ισχύουν για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων μέσω των διαδρόμων που 
προορίζονται γι’ αυτό.
________________
1 ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη αποφασίζουν μόνα τους αν μπορούν άλλα 
πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα να αιτούνται τη χρήση υποδομών μεταφορικής ικανότητας. Μόνο 
για διαδρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων, οι οποίοι κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την οδηγία 
913/2010, γενικεύθηκε η διάταξη, με σαφείς διατάξεις σχετικά με την περίπτωση όπου αυτές οι 
υποδομές δεν χρησιμοποιούνται.

Τροπολογία 285
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Article 3 – paragraph 1 – point 12 bis (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Ο ρυθμιστικός φορέας είναι ένας 
αυτόνομος και ανεξάρτητος φορέας που 
ορίζεται από κάθε κράτος μέλος βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 55 της 



AM\870642EL.doc 95/203 PE467.167v01-00

EL

παρούσας οδηγίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι μόνο ένα μέσο ικανοποίησης των απαιτήσεων που 
εκφράζονται από την κοινότητα και τους εκπροσώπους της, και όχι στόχος. Η ιδέα προώθησης 
των ΥΓΣ εξαναγκάζει σε επαναπροσανατολισμό των στόχων αυτών και στο πλαίσιο αυτό οι 
ρυθμιστικοί φορείς διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο.

Τροπολογία 286
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) "ουσιώδης εγκατάσταση", μια 
εγκατάσταση η οποία ικανοποιεί 
σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: 
- η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την 
εγκατάσταση κατέχει δεσπόζουσα θέση 
στην αντίστοιχη αγορά, 
- - η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης είναι σε θέση 
τεχνικά να προσφέσει πρόσβαση, 
- η άρνηση χρήσης της εγκατάστασης 
αναμένεται να εξαλείψει κάθε 
ανταγωνισμό, διότι είναι υλικά ή 
οικονομικά αδύνατη η αναπαραγωγή της,
- είναι απολύτως απαραίτητη για τη 
λειτουργία μιας εξίσου αποτελεσματικής 
σιδηροδρομικής επιχείρησης, και 
- δεν υπάρχει αντικειμενική αιτιολόγηση 
για την άρνηση παροχής πρόσβασης στην 
εγκατάσταση 
Μια ουσιώδης εγκατάσταση μπορεί να 
βρίσκεται υπό τη διαχείριση 
οποιασδήποτε εταιρείας, είτε πρόκειται 
για διαχειριστή υποδομής, 
σιδηροδρομική επιχείρηση ή 
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οποιονδήποτε τρίτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση της "ουσιώδους εγκατάστασης" ενδιαφέρει όλους τους εμπλεκόμενους έτσι ώστε 
να αποφευχθούν οποιαδήποτε μελλοντικά προβλήματα ερμηνείας αυτής της έννοιας. 

Τροπολογία 287
Mathieu Grosch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21 a) "ουσιώδης εγκατάσταση", μια 
εγκατάσταση η οποία ικανοποιεί 
σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
-η υπηρεσία είναι απολύτως απαραίτητη 
στο φορέα εκμετάλλευσης μιας 
σιδηροδρομικής επιχείρησης, ιδίως για 
νέους ανταγωνιστές, προκειμένου αυτή να 
λειτουργεί αποτελεσματικά·
- η εταιρεία που διαχειρίζεται την 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης έχει τη 
δυναμικότητα και την τεχνική ικανότητα 
να παρέχει πρόσβαση σύμφωνα με 
σχετικές οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες·
- η άρνηση χρήσης της εγκατάστασης 
αναμένεται να εξαλείψει κάθε 
ανταγωνισμό, διότι είναι υλικά ή 
οικονομικά αδύνατη η αναπαραγωγή της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός είναι μια ισορροπημένη προσέγγιση διότι λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και των 
δύο πλευρών. Από τη μία πλευρά συμβάλλει σε δίκαιο ανταγωνισμό εμποδίζοντας τις εταιρείες 
που διαχειρίζονται εγκαταστάσεις να κάνουν διακρίσεις εις βάρος νέων ανταγωνισμών 
αρνούμενες την πρόσβαση σε ουσιώδεις εγκαταστάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά οι 
επιχειρήσεις που παρέχουν ουσιώδεις εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να εξαναγκάζονται να 
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κάνουν κάτι που είναι αδύνατο για λόγους χωρητικότητας ή τεχνικούς λόγους. 

Τροπολογία 288
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όσον 
αφορά τη διαχείριση, τη διοίκηση και τον 
εσωτερικό έλεγχο των διοικητικών, 
οικονομικών και λογιστικών θεμάτων, οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που, άμεσα ή 
έμμεσα, τελούν υπό την κυριότητα ή τον 
έλεγχο των κρατών μελών, έχουν 
ανεξάρτητο καθεστώς σύμφωνα με το 
οποίο τηρούν, ιδίως, στοιχεία ενεργητικού, 
προϋπολογισμούς και λογαριασμούς, οι 
οποίοι είναι χωριστοί από εκείνους του 
κράτους.

1. τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όσον 
αφορά τη διαχείριση, τη διοίκηση και τον 
εσωτερικό έλεγχο των διοικητικών, 
οικονομικών και λογιστικών θεμάτων, οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 
από την κυριότητά τους, έχουν 
ανεξάρτητο καθεστώς σύμφωνα με το 
οποίο τηρούν, ιδίως, στοιχεία ενεργητικού, 
προϋπολογισμούς και λογαριασμούς, οι 
οποίοι είναι χωριστοί από εκείνους του 
διαχειριστή υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σχετική υποχρέωση για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα 
από το αν βρίσκονται υπό δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία και σε σχέση με τις λειτουργίες και τις 
δραστηριότητες του διαχειριστή υποδομής.

Τροπολογία 289
Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο διαχειριστής της υποδομής, τηρώντας 
το πλαίσιο και τους συγκεκριμένους 
κανόνες χρέωσης τελών και κατανομής, 
τους οποίους θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
είναι υπεύθυνος για  τη δική του 
διαχείριση, διοίκηση και εσωτερικό 

2. ο διαχειριστής της υποδομής, τηρώντας 
το πλαίσιο και τους συγκεκριμένους 
κανόνες χρέωσης τελών και κατανομής, 
τους οποίους θεσπίζουν τα κράτη μέλη, 
είναι υπεύθυνος για  τη δική του 
διαχείριση, διοίκηση και εσωτερικό 
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έλεγχο. έλεγχο, τούτο δε σημαίνει ότι πρέπει, ως 
αυτόνομη επιχείρηση, υπό ίδια διαχείριση 
να έχει στη διάθεσή του όλες τις εταιρικές 
υπηρεσίες·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη έχει ως σκοπό να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομών. Ένας 
διαχειριστής υποδομών πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλες τις υπηρεσίες που μια αυτόνομη 
επιχείρηση χρειάζεται για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Τούτο σημαίνει μεταξύ άλλων ότι 
έχει δική του χρηματοπιστωτική, νομική, και στρατηγική υπηρεσία καθώς και υπηρεσία ΤΠ.

Τροπολογία 290
Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. ο διαχειριστής υποδομών 
διαχειρίζεται τις δικές του υπηρεσίες 
πληροφορικής, ούτως ώστε πληροφορίες 
που είναι από εμπορική άποψη 
ευαίσθητες να προστατεύονται επαρκώς·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί πραγματική ανεξαρτησία από μια συντονίστρια οργάνωση, και 
άλλες εταιρείες, είναι σημαντικό κάθε διαχειριστής υποδομών νε έχει στη διάθεσή του τη δική 
του υπηρεσία ΤΠ.

Τροπολογία 291
Dirk Sterckx

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε τόσο 
οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όσο και οι 
διαχειριστές υποδομών, που δεν είναι 
εντελώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους, να 
έχουν την ευθύνη για την πολιτική 
προσωπικού του·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διαχειριστές υποδομών πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν αυτόνομες 
αποφάσεις, πρέπει επίσης να έχουν την πλήρη ευθύνη της πολιτικής προσωπικού που 
εφαρμόζουν. Ο στόχος αυτός διακυβεύεται όταν η ανεξαρτησία της πολιτικής προσωπικού δεν 
είναι πλήρης.

Τροπολογία 292
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαχείριση των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων βάσει των αρχών της 
αγοράς

διαχείριση των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ούτε οι γενικότεροι μακροοικονομικοί στόχοι λαμβάνονται υπόψη ούτε το γεγονός ότι οι 
υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών και σιδηροδρομικής υποδομής αποτελούν τμήμα 
υπηρεσίας γενικού συμφέροντος και κατά συνέπεια δεν περιορίζονται στη στενή οπτική των 
εμπορικών αρχών, στις οποίες δεν παραπέμπουν πλέον οι αποφάσεις των κρατών μελών όταν 
καθορίζονται υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία 293
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να μπορούν 
να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους 
στην αγορά και να τις διαχειρίζονται υπ' 
ευθύνη των διευθυντικών τους οργάνων, 
με σκοπό την παροχή αποτελεσματικών 
και κατάλληλων υπηρεσιών μεταφορών 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την 
απαιτούμενη ποιότητα εξυπηρέτησης.

τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να μπορούν 
να προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους 
στην αγορά και να παρέχουν αξιόπιστες 
και κατάλληλες σιδηροδρομικές 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας στο 
πλαίσιο των σιδηροδρομικών μεταφορών 
ως υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ώστε να προσανατολιστούν επαρκώς στην 
αγορά δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει τις υποχρεώσεις τους για παροχή δημόσιας υπηρεσίας 
στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει συναφθεί με το σχετικό κράτος μέλος. 

Τροπολογία 294
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαχείριση των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται με βάση 
τις αρχές που εφαρμόζονται στις 
εμπορικές εταιρείες ανεξαρτήτως του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους . Αυτό 
ισχύει ακόμη και όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις κοινωφελούς υπηρεσίας που 
τους  επιβάλλουν τα κράτη μέλη  καθώς 
και τις συμβάσεις κοινωφελούς 
υπηρεσίας που συνάπτουν με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους.

τα διαχειριστικά συμβούλια των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων έχουν 
αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση 
της επιχείρησης και επιδιώκουν να 
λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των 
μετόχων, των εργαζομένων και τα 
δημόσια συμφέροντα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι γίνεται αναφορά στις λειτουργίες και τα καθήκοντα της επιχείρησης, πρέπει να 
υπάρχει ένας σαφέστερος ορισμός που να προσδιορίζει τις ευθύνες του διοικητικού συμβουλίου 
το οποίο καλείται να ενεργεί, όπως και σε κάθε επιχείρηση, προς το συμφέρον των μετόχων και 
το δημόσιο συμφέρον, ανεξάρτητα από τη μορφή και τις απαιτούμενες κατευθυντήριες γραμμές. 

Τροπολογία 295
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
καταρτίζουν τα προγράμματα 
δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
και χρηματοδοτικών σχεδίων τους. Τα 
προγράμματα αυτά καταρτίζονται με 
στόχο να επιτυγχάνεται η οικονομική 
ισορροπία των επιχειρήσεων και να 
υλοποιούνται άλλοι στόχοι τεχνικής, 
εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης. 
Επιπλέον, στα εν λόγω προγράμματα 
πρέπει να αναφέρονται  τα μέσα 
επίτευξης  αυτών των στόχων.

2. οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
καταρτίζουν τα προγράμματα 
δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
και χρηματοδοτικών σχεδίων τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση που παρέχεται στην παράγραφο 1, η δεύτερη πρόταση είναι περιττή. 

Τροπολογία 296
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
καταρτίζουν τα προγράμματα 

2. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
καταρτίζουν τα προγράμματα 
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δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
και χρηματοδοτικών σχεδίων τους. Τα 
προγράμματα αυτά καταρτίζονται με στόχο 
να επιτυγχάνεται η οικονομική ισορροπία 
των επιχειρήσεων και να υλοποιούνται
άλλοι στόχοι τεχνικής, εμπορικής και 
οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, στα εν 
λόγω προγράμματα πρέπει να 
αναφέρονται τα μέσα επίτευξης  αυτών 
των στόχων.

δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών 
και χρηματοδοτικών σχεδίων τους. Τα 
προγράμματα αυτά καταρτίζονται με στόχο 
να επιτυγχάνεται η οικονομική ισορροπία 
τους των επιχειρήσεων και άλλοι στόχοι 
τεχνικής, εμπορικής και οικονομικής 
διαχείρισης, με στόχο τη μέγιστη δυνατή 
αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και 
ανταγωνιστικότητα. Στους 
προϋπολογισμούς τους πρέπει να 
αναφέρονται και να εξετάζονται τα μέσα 
επίτευξης αυτών των στόχων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν στόχοι για να επιτευχθεί η οικονομική ισορροπία, που όμως 
θα πρέπει να συνοδεύονται από σαφή κριτήρια τα οποία να έχουν ως στόχο την επίτευξη της 
αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας και βελτίωσης της 
υπηρεσίας.

Τροπολογία 297
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να αναλαμβάνουν νέες δραστηριότητες 
σε τομείς που συνδέονται με τις 
σιδηροδρομικές δραστηριότητες.

ε) να αναλαμβάνουν νέες δραστηριότητες 
σε τομείς που συνδέονται με τις 
σιδηροδρομικές δραστηριότητες, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να αποφευχθείτο να οδηγήσει η εμφάνιση νέων δραστηριοτήτων 
προς όφελος των διαχειριστών υποδομής και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, σε συγκρούσεις με 
τις διατάξεις της οδηγίας.
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Τροπολογία 298
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το κράτος μέλος, άμεσα ή έμμεσα, 
κατέχει ή ελέγχει την σιδηροδρομική 
επιχείρηση, τα ελεγκτικά του δικαιώματα 
όσον αφορά την διοίκηση δεν 
υπερβαίνουν τα σχετικά με την διοίκηση 
δικαιώματα που εκχωρεί το εθνικό δίκαιο 
στους μετόχους ιδιωτικών 
πολυμετοχικών εταιρειών. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που 
αναφέρονται στην παράγραφο3, τις 
οποίες το κράτος είναι δυνατόν να 
θεσπίσει στο πλαίσιο της διενέργειας 
ελέγχου των μετόχων, μπορεί να είναι 
μόνον γενικής φύσης και δεν 
υπεισέρχονται στις συγκεκριμένες 
επιχειρηματικές αποφάσεις της 
διοίκησης.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη η μέριμνα να καθορίσουν το καθεστώς των εθνικών 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να περιφρονηθεί η δημόσια διαχείριση, έχοντας υπόψη 
τις πρόσφατες εκτροπές της καιροσκόπου ιδιωτικής διαχείρισης που οδήγησε στη σημερινή 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

Τροπολογία 299
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν το κράτος μέλος, άμεσα ή έμμεσα, 
κατέχει ή ελέγχει την σιδηροδρομική 
επιχείρηση, τα ελεγκτικά του δικαιώματα 
όσον αφορά την διοίκηση δεν 

διαγράφεται



PE467.167v01-00 104/203 AM\870642EL.doc

EL

υπερβαίνουν τα σχετικά με την διοίκηση 
δικαιώματα που εκχωρεί το εθνικό δίκαιο 
στους μετόχους ιδιωτικών 
πολυμετοχικών εταιρειών. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που 
αναφέρονται στην παράγραφο3, τις 
οποίες το κράτος είναι δυνατόν να 
θεσπίσει στο πλαίσιο της διενέργειας 
ελέγχου των μετόχων, μπορεί να είναι 
μόνον γενικής φύσης και δεν 
υπεισέρχονται στις συγκεκριμένες 
επιχειρηματικές αποφάσεις της 
διοίκησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη απόκειται εξ ολοκλήρου στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα σεβαστεί τη θέληση 
των μετόχων κατά την υλοποίηση των κατάλληλων εκτελεστικών κατευθύνσεων. 

Τροπολογία 300
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Τμήμα 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαχωρισμός της διαχείρισης της υποδομής 
από τη μεταφορική δραστηριότητα και 
από τους διαφορους τύπους μεταφορικής 
δραστηριότητας

διαχωρισμός της διαχείρισης της υποδομής 
από τη μεταφορική δραστηριότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της συγχώνευσης των τριών υφιστάμενων οδηγιών δεν είναι να προστεθούν νέα 
κριτήρια διαχωρισμού πέρα από όσα έχουν ήδη ορισθεί. 

Τροπολογία 301
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λογιστικός διαχωρισμός Ουσιαστικός διαχωρισμός

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην προσαρμογή του τίττλου, ώστε να να προβλεθεί΄ενας 
"ουσιαστικός" (νομικός, οργανωτικός και όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων) διαχωρισμός του 
φορέα διαχείρισης των υποδομών από τις επιχειρήσεις μεταφορών, στοιχείο που είναι 
ουσιαστικής σημασίας για το άνοιγμα της αγοράς και την υλοποίηση ενός πραγματικού 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου.

Τροπολογία 302
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λογιστικός διαχωρισμός διαφανής λογιστικός διαχωρισμός

Or. en

Τροπολογία 303
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί 
λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και 
χωριστοί ισολογισμοί, αφενός, για τις
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών μεταφορών από 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, 
αφετέρου, για τις δραστηριότητες που 

1. τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί 
λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και 
χωριστοί ισολογισμοί, αφενός, για τις 
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών μεταφορών από 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, 
αφετέρου, για τις δραστηριότητες που 
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αφορούν τη διαχείριση της 
σιδηροδρομικής υποδομής. Κρατικά 
κονδύλια  που χορηγούνται σε μια από τις 
δύο αυτές δραστηριότητες, δεν 
μεταφέρονται στην άλλη.

αφορούν τη διαχείριση της 
σιδηροδρομικής υποδομής. Κρατικά 
κονδύλια  που χορηγούνται σε μια από τις 
δύο αυτές δραστηριότητες, δεν 
μεταφέρονται στην άλλη , εκτός αν δεν 
συνδέονται με την αντιστάθμιση 
υποχρέωσης κοινωφελούς υπηρεσίας στο 
πλαίσιο μεταφορικών υπηρεσιών ως 
υπηρεσιών δημόσιου συμφέροντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση και όταν μια σιδηροδρομική επιχείρηση δικαιούται να 
λειτουργεί σε συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δίκτυο έτσι ώστε να εκπληρώνει υποχρέωση 
κοινωφελούς υπηρεσίας, τέτοιες μεταφορές επιτρέπονται. 

Τροπολογία 304
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί 
λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και 
χωριστοί ισολογισμοί, αφενός, για τις 
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών μεταφορών από 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, 
αφετέρου, για τις δραστηριότητες που 
αφορούν τη διαχείριση της 
σιδηροδρομικής υποδομής. Κρατικά 
κονδύλια  που χορηγούνται σε μια από τις 
δύο αυτές δραστηριότητες, δεν 
μεταφέρονται στην άλλη.

1. τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί 
λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και 
χωριστοί ισολογισμοί, αφενός, για τις 
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών μεταφορών από 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και, 
αφετέρου, για τις δραστηριότητες που 
αφορούν τη διαχείριση της 
σιδηροδρομικής υποδομής. Κρατικά 
κονδύλια και τέλη τροχαίας πρόσβασης
που χορηγούνται σε μια από τις δύο αυτές 
δραστηριότητες, δεν μεταφέρονται στην 
άλλη·

Or. en
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Τροπολογία 305
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, εξάλλου, να 
προβλέπουν ότι ο διαχωρισμός αυτός 
περιλαμβάνει χωριστά οργανικά τμήματα 
στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης ή ότι η 
διαχείριση της υποδομής και της 
μεταφορικής δραστηριότητας
εξασφαλίζεται από ξεχωριστούς φορείς .

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, εξάλλου, να 
προβλέπουν ότι ο διαχωρισμός αυτός 
περιλαμβάνει χωριστά οργανικά τμήματα 
στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης ή ότι η 
διαχείριση της υποδομής και της 
μεταφορικής δραστηριότητας
εξασφαλίζεται από ξεχωριστούς φορείς .
Οι αποφασισθείσες επιλογές όσον αφορά 
το διαρθρωτικό διαχωρισμό θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του 
ανταγωνισμού, τη συνέχιση των 
επενδύσεων και την αποτελεσματικότητα 
της παροχής υπηρεσιών έναντι του 
κόστους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσφέρονται διαφορετικά πρότυπα για ένα διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της διαχείρισης 
των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία 306
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
έσοδα από τέλη υποδομής, τα 
πλεονάσματα από άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες και η κρατική 
χρηματοδότηση του διαχειριστή 
υποδομής δεν είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν σε άλλη νομική οντότητα 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει ότι, όταν η διαχείριση της υποδομής δεν είναι ανεξάρτητη από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, αυτή η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν επωφελείται 
από τη μεταφορά εσόδων από τον διαχειριστή υποδομής προς υποστήριξη άλλων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα παρείχε ένα ανεπιθύμητο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της και κατά συνέπεια θα οδηγούσε σε στρέβλωση της αγοράς.

Τροπολογία 307
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α.. τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι τα 
έσοδα από τέλη υποδομής, τα 
πλεονάσματα από άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες και η κρατική 
χρηματοδότηση του διαχειριστή 
υποδομής δεν είναι δυνατόν να 
μεταφερθούν σε άλλη νομική οντότητα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει ότι, όταν η διαχείριση της υποδομής δεν είναι ανεξάρτητη από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, αυτή η σιδηροδρομική επιχείρηση δεν επωφελείται 
από τη μεταφορά εσόδων από τον διαχειριστή υποδομής προς υποστήριξη άλλων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα παρείχε ένα ανεπιθύμητο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εν λόγω σιδηροδρομική επιχείρηση σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της και κατά συνέπεια θα οδηγούσε σε στρέβλωση της αγοράς.

Τροπολογία 308
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3



AM\870642EL.doc 109/203 PE467.167v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί
λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και 
ισολογισμοί , αφενός,  για την παροχή 
υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς 
εμπορευμάτων και, αφετέρου, για τις 
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς 
επιβατών . Τα δημόσια  κονδύλια τα οποία 
καταβάλλονται για δραστηριότητες που 
αφορούν την παροχή υπηρεσιών 
μεταφοράς ως κοινωφελούς υπηρεσίας, 
πρέπει να εμφανίζονται χωριστά για κάθε 
δημόσια σύμβαση υπηρεσιών  στους 
σχετικούς λογαριασμούς και δεν
μεταφέρονται σε δραστηριότητες που 
αφορούν την παροχή άλλων υπηρεσιών 
μεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέματα.

3. τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι
τηρούνται και δημοσιεύονται χωριστοί
λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως και 
ισολογισμοί  για την παροχή υπηρεσιών 
σιδηροδρομικής μεταφοράς. Τα δημόσια 
κονδύλια τα οποία καταβάλλονται για 
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 
υπηρεσιών μεταφοράς ως κοινωφελούς 
υπηρεσίας, πρέπει να εμφανίζονται 
χωριστά για κάθε δημόσια σύμβαση 
υπηρεσιών στους σχετικούς λογαριασμούς 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες της 
σιδηροδρομικής επιχείρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά λεπτομερείς διατάξεις προς τις επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να 
συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες καταρτίζοντας τα δικά τους κονδύλια 
προϋπολογισμού: η διαφάνεια, ο διαχωρισμός των εμπορικών εσόδων και των δημόσιων ή 
ιδιωτικών χρηματικών ροών αποτελούν επαρκή στοιχεία ώστε να καταδεικνύεται σαφώς κάθε 
σχετική δραστηριότητα. 

Τροπολογία 309
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τομείς  δραστηριότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3
τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 
την παρακολούθηση της απαγόρευσης της 
μεταφοράς δημόσιων κονδυλίων από έναν

4. προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης 
διαφάνεια του κόστους υποδομής, οι
λογαριασμοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τομείς  δραστηριότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2α και 
3  τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 
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τομέα δραστηριοτήτων σε άλλον. την παρακολούθηση της απαγόρευσης της 
μεταφοράς εσόδων από τέλη υποδομής, 
πλεονασμάτων από άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες και δημόσιων κονδυλίων 
από τον διαχειριστή υποδομών σε άλλον 
τομέα δραστηριοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει ότι μπορεί να παρακολουθείται η τήρηση της απαγόρευσης 
μεταφοράς εσόδων από το διαχειριστή υποδομής σε άλλους τομείς δραστηριότητας. Η 
απαγόρευση εξασφαλίζει ότι καμιά σιδηροδρομική επιχείρηση δεν μπορεί να επωφεληθεί από 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρηματοδοτώντας τις σιδηροδρομικές της δραστηριότητες από 
έσοδα που δημιουργούνται από το διαχειριστή υποδομής. 

Τροπολογία 310
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τομείς  δραστηριότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3
τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 
την παρακολούθηση της απαγόρευσης της 
μεταφοράς δημόσιων κονδυλίων από έναν 
τομέα δραστηριοτήτων σε άλλον.

4. οι λογαριασμοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τομείς  δραστηριότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3
τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 
την παρακολούθηση της απαγόρευσης της 
μεταφοράς δημόσιων κονδυλίων και τελών 
τροχαίας πρόσβασης από έναν τομέα 
δραστηριοτήτων σε άλλον. Προς τούτο ο 
διαχειριστής υποδομών δημοσιεύει 
στοιχεία σχετικά με τα έσοδά του, όπου 
προσδιορίζονται τα έσοδα από δημόσια 
κονδύλια και τα έσοδα από τέλη τροχαίας 
πρόσβασης, καθώς και οι επενδύσεις που 
έχουν γίνει στη συντήρηση και ανανέωση 
των σιδηροδρομικών υποδομών και 
εγκαταστάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 311
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι λογαριασμοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τομείς  δραστηριότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3
τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 
την παρακολούθηση της απαγόρευσης της 
μεταφοράς δημόσιων κονδυλίων από έναν 
τομέα δραστηριοτήτων σε άλλον.

4. προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης 
διαφάνεια του κόστους υποδομής, οι
λογαριασμοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τομείς  δραστηριότητας που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2α και 
3  τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 
την παρακολούθηση της απαγόρευσης της 
μεταφοράς εσόδων από τέλη υποδομής, 
πλεονασμάτων από άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες και δημόσιων κονδυλίων 
από τον διαχειριστή υποδομών σε άλλον 
τομέα δραστηριοτήτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία εξασφαλίζει ότι μπορεί να παρακολουθείται η τήρηση της απαγόρευσης 
μεταφοράς εσόδων από το διαχειριστή υποδομής σε άλλους τομείς δραστηριότητας. Η 
απαγόρευση εξασφαλίζει ότι καμιά σιδηροδρομική επιχείρηση δεν μπορεί να επωφεληθεί από 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρηματοδοτώντας τις σιδηροδρομικές της δραστηριότητες από 
έσοδα που δημιουργούνται από το διαχειριστή υποδομής.

Τροπολογία 312
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανεξαρτησία βασικών καθηκόντων των 
διαχειριστών υποδομής

ανεξαρτησία των διαχειριστών υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα υφιστάμενα νομοθετικά κείμενα αφορούν μόνο την ανεξαρτησία μεταξύ 
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διαχειριστή υποδομής και σιδηροδρομικής επιχείρησης δεν υπάρχει ανάγκη για έναν 
παραπλανητικό και πλεοναστικό τίτλο. 

Τροπολογία 313
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried, Knut Fleckenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Η συγκρότηση ένωσης στο πλαίσιο 
μιας κοινοπραξίας δεν αντίκειται στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον 
διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις είναι 
ανεξάρτητες από την άποψη του 
εταιρικού δικαίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διατύπωση είναι ασαφής και αφήνει το περιθώριο για διάφορες ερμηνείες. Πρέπει 
να γίνει σαφές ότι μια δομή τύπου holding, όπως νομιμότατα απαντά σε πολλές χώρες της ΕΕ, 
είναι επιτρεπτή.

Τροπολογία 314
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται αναφορά στο Παράρτημα II, δεδομένου ότι οι λειτουργίες του διαχειριστή 
υποδομής βρίσκονται ήδη στους ορισμούς.

Τροπολογία 315
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή των εν λόγω φορέων ή 
επιχειρήσεων, ο στόχος αυτός πρέπει να 
αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε. Ο ρυθμιστικός 
φορέας μεριμνά για την ορθή εφαρμογή 
των αρχών αυτών βάσει των 
διατάξεωντου άρθρου 56.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρυθμιστικός φορέας οφείλει να ελέγχει τη δίκαιη και μη διακριτική πρόσβαση στις 
ουσιαστικές λειτουργίες.

Τροπολογία 316
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά 
για μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην υποδομή, ανατίθενται σε 
φορείς ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν 
οι ίδιες καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

προκειμένου να διασφαλίζεται ισότιμη 
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη 
σιδηροδρομική υποδομή, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι  ο διαχειριστής 
υποδομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3(2) 
είναι ανεξάρτητος τουλάχιστον σύμφωνα 
με τα κριτήρια που ορίζονται στο 
παράρτημα Ια. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε·

Or. en

Τροπολογία 317
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

Ωστόσο, κατά τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας στο δίκτυο, είναι 
κεφαλαιώδης η αποτελεσματική 
συνεργασία των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων και των διαχειριστών 
υποδομής·

Or. en
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Τροπολογία 318
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και ο διαχειριστής 
υποδομών δεν μπορούν να συνεργάζονται 
στενά κατά την εκτέλεση των 
καθημερινών εργασιών στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο ενός κράτους 
μέλους·

Or. nl

Τροπολογία 319
Brian Simpson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά 
για μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην υποδομή, ανατίθενται σε 
φορείς ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν 
οι ίδιες καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε..

προκειμένου να διασφαλίζεται ισότιμη 
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη 
σιδηροδρομική υποδομή, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι  ο διαχειριστής 
υποδομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3(2) 
είναι ανεξάρτητος στη νομική μορφή, την 
οργάνωση και τη λήψη αποφάσεών του, 
τουλάχιστον σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στο παράρτημα Ια. Ανεξάρτητα 
από την οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός 
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πρέπει να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομών πρέπει να εξασφαλίζεται όταν ορίζονται 
τα καθοριστικά καθήκοντα. Το Παράρτημα Ia ορίζει ελάχιστα κριτήρια ανεξαρτησίας τα οποία 
πρέπει να τηρούνται. 

Τροπολογία 320
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από τις 
οργανωτικές δομές, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από τις 
οργανωτικές δομές, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να μεταφερθεί ο κατάλογος των καθηκόντων του 
διαχειριστή της υποδομής από το παράρτημα ΙΙ στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 321
David-Maria Sassoli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα προκειμένου να διασφαλίζεται ισότιμη 
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απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη 
σιδηροδρομική υποδομή, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι  ο διαχειριστής 
υποδομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3(2) 
είναι ανεξάρτητος στη νομική μορφή, την 
οργάνωση και τη λήψη αποφάσεών του, 
τουλάχιστον σύμφωνα με τα κριτήρια που 
ορίζονται στο παράρτημα Ια. Ανεξάρτητα 
από την οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός
πρέπει να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε·

Or. en

Τροπολογία 322
Laurence J.A.J. Stassen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε. Τούτο δεν 
σημαίνει ότι οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και ο διαχειριστής 
υποδομών δεν μπορούν να συνεργάζονται 
στενά στη διαχείριση της κυκλοφορίας 
στο δίκτυο· 

Or. en

Τροπολογία 323
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 
μία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 
στην υποδομή, ανατίθενται σε φορείς ή 
επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 
καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών 
μεταφορών. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.

προκειμένου να διασφαλίζεται ισότιμη 
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη 
σιδηροδρομική υποδομή, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι  ο διαχειριστής 
υποδομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 3(2) 
είναι ανεξάρτητος τουλάχιστον σύμφωνα 
με τα κριτήρια που ορίζονται στο 
παράρτημα Ια. Ανεξάρτητα από την 
οργανωτική δομή, ο στόχος αυτός πρέπει 
να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομών πρέπει να εξασφαλίζεται όταν ορίζονται 
τα καθοριστικά καθήκοντα. Το Παράρτημα Ia ορίζει ελάχιστα κριτήρια ανεξαρτησίας τα οποία 
πρέπει να τηρούνται.

Τροπολογία 324
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα II μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 290), νομικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
μπορούν να συμπληρώνουν ή να τροποποιούν μόνο μη ουσιώδη σημεία των νομοθετικών 
πράξεων. Η προτεινόμενη εν προκειμένω εξουσιοδότηση της Επιτροπής να τροποποιεί βασικές 
παραμέτρους της πολιτικής και των ρυθμίσεων στον τομέα των σιδηροδρόμων ξεπερνά κατά 
πολύ το όριο που θα επέτρεπε μία μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Οι τροποποιήσεις 
πρέπει επομένως να υπόκεινται στην κανονική διαδικασία συναπόφασης.
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Τροπολογία 325
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα II μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να ορίζονται τα καθήκοντα του διαχειριστή υποδομών σε παράρτημα, δεδομένου 
ότι περιγράφονται ήδη στους ορισμούς.

Τροπολογία 326
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα II μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

Τα βασικά καθήκοντα είναι:

- η λήψη αποφάσεων περί της  κατανομής 
των σιδηροδρομικών  διαδρομών, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο του ορισμού 
όσο και της εκτίμησης της 
διαθεσιμότητας, καθώς και της 
κατανομής των επιμέρους διαδρομών 
των συρμών, και
- η λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
επιβολή τελών χρήσης των υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων τόσο του 
καθορισμού όσο και της εισπράξεως των 
τελών.



PE467.167v01-00 120/203 AM\870642EL.doc

EL

Or. it

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα ΙΙ διαγράφεται και η περιγραφή των βασικών καθηκόντων ενσωματώνεται στο 
παρόν άρθρο.

Τροπολογία 327
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν πάντως να 
αναθέτουν σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, την ευθύνη 
συμμετοχής στην ανάπτυξη  της 
σιδηροδρομικής υποδομής, για παράδειγμα 
μέσω  επενδύσεων, συντήρησης και 
χρηματοδότησης.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν σε 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή σε 
οποιοδήποτε άλλο φορέα, την ευθύνη 
συμμετοχής στην ανάπτυξη  της 
σιδηροδρομικής υποδομής, για παράδειγμα 
μέσω  επενδύσεων, συντήρησης και 
χρηματοδότησης. Ωστόσο, κάθε κράτος 
μέλος παραμένει υπεύθυνο για την 
ανάπτυξη της εθνικής σιδηροδρομικής 
του υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη τους 
γενικούς στόχους της Ένωσης, όπως η 
δημιουργία ενός "ευρωπαϊκού ενιαίου 
σιδηροδρομικού χώρου", η διασφάλιση 
της κινητικότητας και της χρήσης 
πολλαπλών μέσων και η μείωση της 
ρύπανσης που προκαλεί ο τομέας των 
μεταφορών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος παραμένει υπεύθυνο για την ανάπτυξη της εθνικής σιδηροδρομικής του 
υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς στόχους της Ένωσης, όπως η δημιουργία ενός 
"ευρωπαϊκού ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου", η διασφάλιση της κινητικότητας και της χρήσης 
πολλαπλών μέσων και η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί ο τομέας των μεταφορών.

Τροπολογία 328
Werner Kuhn
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ο διαχειριστής υποδομής δεν 
είναι ανεξάρτητος ως προς τη νομική του 
μορφή, την οργάνωση ή τη λήψη 
αποφάσεων, από κάποια σιδηροδρομική 
επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο IV τμήματα 
3 και 4, εκτελούνται αντίστοιχα  από 
φορέα χρέωσης και από φορέα 
κατανομής  που είναι ανεξάρτητοι  ως 
προς τη νομική τους  μορφή, την 
οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομών όπως ορίζεται στο παράρτημα I a 
καθιστά περιττή την απαίτηση για ειδικό φορέα χρέωσης και/ή κατανομής. Το Παράρτημα I a 
ορίζει ελάχιστα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να τηρούνται. 

Τροπολογία 329
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ο διαχειριστής υποδομής δεν 
είναι ανεξάρτητος ως προς τη νομική του 
μορφή, την οργάνωση ή τη λήψη 
αποφάσεων, από κάποια σιδηροδρομική 
επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο IV τμήματα 
3 και 4, εκτελούνται αντίστοιχα  από 
φορέα χρέωσης και από φορέα 
κατανομής  που είναι ανεξάρτητοι  ως 
προς τη νομική τους  μορφή, την 
οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ανεξαρτησίας του διαχειριστή υποδομών όπως ορίζεται στο παράρτημα I a 
καθιστά περιττή την απαίτηση για ειδικό φορέα χρέωσης και/ή κατανομής. Το Παράρτημα I a 
ορίζει ελάχιστα κριτήρια ανεξαρτησίας που πρέπει να τηρούνται.

Τροπολογία 330
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ο διαχειριστής υποδομής δεν είναι 
ανεξάρτητος ως προς τη νομική του 
μορφή, την οργάνωση ή τη λήψη 
αποφάσεων, από κάποια σιδηροδρομική 
επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που 
περιγράφονται στο κεφάλαιο IV τμήματα 3 
και 4, εκτελούνται αντίστοιχα  από φορέα 
χρέωσης και από φορέα κατανομής  που 
είναι ανεξάρτητοι  ως προς τη νομική τους
μορφή, την οργάνωση και τη λήψη 
αποφάσεων από οποιαδήποτε 
σιδηροδρομική επιχείρηση.

2. όταν ο διαχειριστής υποδομής δεν είναι 
ανεξάρτητος ως προς τη νομική του 
μορφή, την οργάνωση ή τη λήψη 
αποφάσεων, από κάποια σιδηροδρομική 
επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που 
συνδέονται με τη χωρητικότητα και τον 
καθορισμό τελών, που περιγράφονται στο 
κεφάλαιο IV τμήματα 2 και 3, εκτελούνται 
αντίστοιχα  από φορέα χρέωσης και από 
φορέα κατανομής  που είναι ανεξάρτητοι
ως προς τη νομική τους  μορφή, την 
οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση·

Or. en

Τροπολογία 331
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ο διαχειριστής υποδομής δεν είναι 
ανεξάρτητος ως προς τη νομική του 
μορφή, την οργάνωση ή τη λήψη 
αποφάσεων, από κάποια σιδηροδρομική 
επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που 

2. όταν ο διαχειριστής υποδομής δεν είναι 
ανεξάρτητος ως προς τη θεσμική και
νομική του μορφή και την οργάνωση και
τη λήψη αποφάσεων, από κάποια 
σιδηροδρομική επιχείρηση, τότε τα 
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περιγράφονται στο κεφάλαιο IV τμήματα 3 
και 4, εκτελούνται αντίστοιχα  από φορέα 
χρέωσης και από φορέα κατανομής  που 
είναι ανεξάρτητοι  ως προς τη νομική τους
μορφή, την οργάνωση και τη λήψη 
αποφάσεων από οποιαδήποτε 
σιδηροδρομική επιχείρηση.

καθήκοντα που περιγράφονται στο 
κεφάλαιο IV τμήματα 2 και 3, εκτελούνται 
από φορέα χρέωσης και από φορέα 
κατανομής  που είναι ανεξάρτητοι  ως προς 
τη θεσμική και νομική τους  μορφή και
την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων 
από οποιαδήποτε σιδηροδρομική 
επιχείρηση·

Or. en

Τροπολογία 332
Antonio Cancian, Hubert Pirker, Carlo Fidanza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία της λήψης αποφάσεων κατά 
την εκτέλεση των ουσιωδών καθηκόντων 
βάση της παρούσας παραγράφου, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, από την 
ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, το 
προσωπικό το υπεύθυνο για την εκτέλεση 
των ουσιωδών καθηκόντων πρέπει: (α) 
να είναι νομικά ή συμβατικά ανεξάρτητο 
από οποιαδήποτε σιδηροδρομική 
επιχείρηση ή από εταιρεία που ελέγχει μια 
ή περισσότερες σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις· (β) να εδρεύει σε 
διαφορετικούς χώρους από οποιαδήποτε 
σιδηροδρομική επιχείρηση ή εταιρεία που 
ελέγχει μια ή περισσότερες 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις· (γ) να 
υπόκειται σε νομική συμβατική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας 
των πληροφοριών που αφορούν τα 
καθήκοντά του· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας να εισαγάγει δεσμευτικές διαρθρωτικές απαιτήσεις για το διαχειριστή 
υποδομών έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της εκτέλεσης ουσιωδών καθηκόντων. 

Τροπολογία 333
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία της λήψης αποφάσεων κατά 
την εκτέλεση των ουσιωδών καθηκόντων 
βάση της παρούσας παραγράφου, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, από την 
ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο, το 
προσωπικό το υπεύθυνο για την εκτέλεση 
των ουσιωδών καθηκόντων πρέπει να 
απαγορεύεται να κατέχει οποιαδήποτε 
θέση σε σιδηροδρομική εταιρεία ή σε 
εταιρεία που ελέγχει μια ή περισσότερες 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις για περίοδο 
δύο ετών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας να εισαγάγει δεσμευτικές διαρθρωτικές απαιτήσεις για το διαχειριστή 
υποδομών έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια της εκτέλεσης ουσιωδών καθηκόντων. 

Τροπολογία 334
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν οι διατάξεις του κεφαλαίου IV 
τμήματα 2 και 3 αναφέρονται σε βασικά 

3. έως την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
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καθήκοντα των διαχειριστών υποδομής, 
ερμηνεύονται ως εφαρμοζόμενα στον 
φορέα χρέωσης ή στον φορέα κατανομής 
για τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

αναφέρουν στην Επιτροπή πώς έχουν 
υλοποιηθεί οι υποχρεώσεις του 
παραρτήματος Ια. Η Επιτροπή υποβάλλει 
στη συνέχεια έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με 
την εφαρμογή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σε σχέση με τη μεταφορά των διατάξεων του Παραρτήματος 
Ia. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο γι' αυτό το 
ζήτημα. 

Τροπολογία 335
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν οι διατάξεις του κεφαλαίου IV 
τμήματα 2 και 3 αναφέρονται σε βασικά 
καθήκοντα των διαχειριστών υποδομής, 
ερμηνεύονται ως εφαρμοζόμενα στον 
φορέα χρέωσης ή στον φορέα κατανομής 
για τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

3. έως την ημερομηνία μεταφοράς της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
αναφέρουν στην Επιτροπή πώς έχουν 
υλοποιηθεί οι υποχρεώσεις των 
παραγράφων 1 και 2. Η Επιτροπή 
υποβάλλει στη συνέχεια έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σε σχέση με τη μεταφορά των διατάξεων του Παραρτήματος 
Ia. Στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο γι' αυτό το 
ζήτημα.

Τροπολογία 336
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Εάν οι διαρθρωτικές εξελίξεις είναι 
αναγκαίες για τη συμμόρφωση των 
εθνικών οργναώσεων με την παρούσα 
οδηγία, κάθε μετάθεση του εν λόγω 
προσωπικού θα γίνεται με σεβασμό των 
σχετικών εθνικών νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την 
υγεία, την ασφάλεια, τις κοινωνικές 
συνθήκες και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και δεν θα οδηγεί σε καμιά 
επιδείνωση των κοινωνικών και 
εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετάθεσης του προσωπικού. Οι μετακινήσεις 
αυτές θα γίνονται με πλήρη σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας που διέπει την υγεία, την 
ασφάλεια, τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Τροπολογία 337
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. η σύνδεση στο πλαίσιο ομίλου δεν 
έρχεται σε αντίφαση με τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου, εφόσον εξασφαλίζεται 
ότι οι εταιρείες ή οι νομικές οντότητες 
είναι ανεξάρτητες βάσει του εταιρικού 
δικαίου 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξισορρόπηση των διατάξεων του άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα οργανωσιακά μοντέλα 
στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 338
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. το προσωπικό ενός διαχειριστή 
υποδομών που κατέχει εμπορικά 
ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις 
λειτουργίες του διαχειριστή υποδομών 
δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί σε 
σιδηροδρομική επιχείρηση κατά τη 
διάρκεια μιας τριετούς περιόδου 
περιορισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μετακίνηση προσωπικού που κατέχει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες προς σιδηροδρομική 
επιχείρηση θα επιτρέπεται μόνο μετά την παρέλευση τριετούς περιόδου περιορισμού.

Τροπολογία 339
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. με την επιφύλαξη των κριτηρίων που 
ορίζονται στο Παράρτημα Ια, επιτρέπεται 
η μετάθεση προσωπικού μεταξύ 
διαχειριστών υποδομής και 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, υπό τον 
όρο ότι γίνεται δεόντως σεβαστή η 
απαγόρευση της μεταβίβασης εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν 
τα ουσιώδη καθήκοντα·
η μετάθεση του εν λόγω προσωπικού θα 
γίνεται με σεβασμό των σχετικών εθνικών 
νομοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων που διέπουν την υγεία, την 
ασφάλεια, τις κοινωνικές συνθήκες και τα 
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δικαιώματα των εργαζομένων και δεν θα 
οδηγεί σε καμιά επιδείνωση των 
κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών 
των εργαζομένων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετάθεσης του προσωπικού. Οι μετακινήσεις 
αυτές θα γίνονται με πλήρη σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας που διέπει την υγεία, την 
ασφάλεια, τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα 
απαγορεύεται η μεταβίβαση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Τροπολογία 340
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. με την επιφύλαξη των κριτηρίων που 
ορίζονται στο Παράρτημα Ια, επιτρέπεται 
η μετάθεση προσωπικού μεταξύ 
διαχειριστών υποδομής και 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, υπό τον 
όρο ότι γίνεται δεόντως σεβαστή η 
απαγόρευση της μεταβίβασης εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν 
τα ουσιώδη καθήκοντα.
η μετάθεση του εν λόγω προσωπικού θα 
γίνεται με σεβασμό των σχετικών εθνικών 
νομοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων που διέπουν την υγεία, την 
ασφάλεια, τις κοινωνικές συνθήκες και τα 
δικαιώματα των εργαζομένων και δεν θα 
οδηγεί σε καμιά επιδείνωση των 
κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών 
των εργαζομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετάθεσης του προσωπικού. Οι μετακινήσεις 
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αυτές θα γίνονται με πλήρη σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας που διέπει την υγεία, την 
ασφάλεια, τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα 
απαγορεύεται η μεταβίβαση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

Τροπολογία 341
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν την
εθνική τους σιδηροδρομική υποδομή, 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις 
συνολικές ανάγκες της Ένωσης . Προς το 
σκοπό αυτό, δημοσιεύουν το αργότερο δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, στρατηγική ανάπτυξης της 
σιδηροδρομικής υποδομής με στόχο την 
ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών 
κινητικότητας με βάση χρηστή και 
βιώσιμη χρηματοδότηση των 
σιδηροδρομικών δικτύων. Η εν λόγω 
στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών και είναι ανανεώσιμη.

1. Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν την
εθνική τους σιδηροδρομική υποδομή, 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις 
συνολικές ανάγκες της Ένωσης Προς το 
σκοπό αυτό, δημοσιεύουν το αργότερο δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, στρατηγική ανάπτυξης της 
σιδηροδρομικής υποδομής με στόχο την 
ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών 
κινητικότητας με βάση χρηστή και 
βιώσιμη χρηματοδότηση των 
σιδηροδρομικών δικτύων - που θα 
συζητηθεί με τις οικείες τοπικές και 
περιφερειακές διοικήσεις και με τα λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω 
στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών και είναι ανανεώσιμη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για έναν καλύτερο καθορισμό των σχεδίων, είναι αναγκαία η συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
μερών. Η πείρα δείχνει ότι το άνοιγμα προσθέτει αξία στα αρχικά σχέδια και διευκολύνει την 
μεταγενέστερη εκτέλεσή τους.

Τροπολογία 342
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν την
εθνική τους σιδηροδρομική υποδομή, 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις 
συνολικές ανάγκες της Ένωσης . Προς το 
σκοπό αυτό, δημοσιεύουν το αργότερο δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, στρατηγική ανάπτυξης της 
σιδηροδρομικής υποδομής με στόχο την 
ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών 
κινητικότητας με βάση χρηστή και 
βιώσιμη χρηματοδότηση των 
σιδηροδρομικών δικτύων. Η εν λόγω 
στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον 
πέντε ετών και είναι ανανεώσιμη.

(1) Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν την
εθνική τους σιδηροδρομική υποδομή, 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις 
συνολικές ανάγκες της Ένωσης Προς το 
σκοπό αυτό, δημοσιεύουν το αργότερο δύο 
έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, και μετά από διαβούλευση με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε με 
τα συνδικάτα, τις κλαδικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους 
εκπροσώπους των χρηστών, στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
με στόχο την ικανοποίηση των 
μελλοντικών αναγκών κινητικότητας με 
βάση χρηστή και βιώσιμη χρηματοδότηση 
των σιδηροδρομικών δικτύων. Η εν λόγω 
στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον 
δέκα ετών με ενδιάμεσους στόχους πέντε 
ετών και είναι ανανεώσιμη.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες επενδύσεων σε σιδηροδρομική υποδομή είναι μεγάλες, η 
στρατηγική ανάπτυξης των εθνικών σιδηροδρομικών συστημάτων πρέπει να καλύπτει περίοδο 
τουλάχιστον 10 ετών, με ενδιάμεσους στόχους 5 ετών. Στην εκπόνηση αυτής της στρατηγικής 
πρέπει να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τα συνδικάτα, οι κλαδικές 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι των χρηστών.

Τροπολογία 343
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108  της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να χορηγούν στο 
διαχειριστή υποδομής  χρηματοδότηση 
επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του , τις 

2. με την επιφύλαξη του πλαισίου 
χρέωσης των άρθρων 31 και 32, και στα 
πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 108  της 
Συνθήκης, τα κράτη μέλη χορηγούν στο 
διαχειριστή υποδομής  χρηματοδότηση 
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διαστάσεις της υποδομής  και τις 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την 
κάλυψη νέων επενδύσεων.

επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του , τις 
διαστάσεις της υποδομής  και τις 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την 
κάλυψη νέων επενδύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαχειριστές υποδομής αντλούν εισόδημα από επιβολή τελών και από κρατική 
χρηματοδότηση. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη του πλαισίου χρέωσης πρέπει να δηλώνεται 
σαφώς ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χρηματοδοτούν το υπόλοιπο των αναγκών των 
διαχειριστών υποδομής έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών 
υποδομών.

Τροπολογία 344
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108  της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να χορηγούν στο 
διαχειριστή υποδομής  χρηματοδότηση 
επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του , τις 
διαστάσεις της υποδομής  και τις 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την 
κάλυψη νέων επενδύσεων.

2. οποτεδήποτε τα έσοδα δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των αναγκών 
χρηματοδότησης του διαχειριστή 
υποδομών, με την επιφύλαξη του 
πλαισίου χρέωσης των άρθρων 31 και 32, 
και στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108  της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
χορηγούν στο διαχειριστή υποδομής
χρηματοδότηση επαρκή σε σχέση με τα 
καθήκοντά του , τις διαστάσεις της 
υποδομής  και τις χρηματοπιστωτικές 
ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων 
επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 345
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108  της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να χορηγούν στο 
διαχειριστή υποδομής  χρηματοδότηση 
επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του , τις 
διαστάσεις της υποδομής  και τις 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την 
κάλυψη νέων επενδύσεων.

2. με την επιφύλαξη του πλαισίου 
χρέωσης των άρθρων 31 και 32, και στα 
πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 108  της 
Συνθήκης, τα κράτη μέλη χορηγούν στο 
διαχειριστή υποδομής  χρηματοδότηση 
επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του , τις 
διαστάσεις της υποδομής  και τις 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την 
κάλυψη νέων επενδύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υποδομής και να εξασφαλιστεί μια υγιής 
χρηματοπιστωτική δομή για τους διαχειριστές υποδομών, σύμφωνα με τις επιλογές πολιτικής 
μεταφορών των κρατών μελών, η διευκρίνιση αυτή θα βοηθήσει επίσης τους διαχειριστές 
υποδομών να εφαρμόσουν σωστά το πλαίσιο χρέωσης που ορίζεται στα άρθρα 31 και 32. 

Τροπολογία 346
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108  της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να χορηγούν στο 
διαχειριστή υποδομής  χρηματοδότηση 
επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του , τις 
διαστάσεις της υποδομής  και τις 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την 
κάλυψη νέων επενδύσεων.

2. οποτεδήποτε τα έσοδα δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των αναγκών 
χρηματοδότησης του διαχειριστή 
υποδομών, με την επιφύλαξη του 
πλαισίου χρέωσης των άρθρων 31 και 32, 
και στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108  της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
χορηγούν στο διαχειριστή υποδομής
χρηματοδότηση επαρκή σε σχέση με τα 
καθήκοντά του , τις διαστάσεις της 
υποδομής  και τις χρηματοπιστωτικές 
ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων 
επενδύσεων··

Or. en
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Τροπολογία 347
Mathieu Grosch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108  της Συνθήκης, τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να χορηγούν στο 
διαχειριστή υποδομής  χρηματοδότηση 
επαρκή σε σχέση με τα καθήκοντά του , τις 
διαστάσεις της υποδομής  και τις 
χρηματοπιστωτικές ανάγκες, ιδίως για την 
κάλυψη νέων επενδύσεων.

2. στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108  της Συνθήκης, τα κράτη μέλη επίσης 
χορηγούν στο διαχειριστή υποδομής
χρηματοδότηση επαρκή σε σχέση με τα 
καθήκοντά του , τις διαστάσεις της 
υποδομής  και τις χρηματοπιστωτικές 
ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων 
επενδύσεων·

Or. en

Τροπολογία 348
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 
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αιτούντες πριν από την έγκριση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 
εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση 
σχετικά με την καταλληλότητα του 
επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων.

αιτούντες και τις αρμόδιες αρχές όπως 
ορίζονται στον κανονισμό 2007/1370/ΕΚ 
κατά τρόπο που δεν δημιουργεί 
διακρίσεις πριν από την έγκριση του 
επιχειρηματικού σχεδίου, σε σχέση με 
τους όρους πρόσβασης και χρήσης και το 
χαρακτήρα, την διάθεση και την 
ανάπτυξη της υποδομής. Ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 
εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση 
σχετικά με το κατά πόσον το 
επιχειρηματικό σχέδιο οδηγεί σε 
διακρίσεις μεταξύ αιτούντων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες που προμηθεύονται δυναμικότητα υποδομών από διαχειριστή υποδομών πρέπει να 
εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με εκείνα τα τμήματα του επιχειρηματικού σχεδίου που 
επηρεάζουν την πρόσβαση στις υποδομές, τη χρήση, τη διάθεση και την ανάπτυξή τους, προς 
όφελος του τομέα. Επιβάλλεται η διαβούλευση αυτή να γίνεται κατά τρόπο που να μην εισάγει 
διακρίσεις. Ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά με το κατά πόσον το 
επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ αιτούντων.

Τροπολογία 349
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
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ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 
αιτούντες πριν από την έγκριση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 
εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση 
σχετικά με την καταλληλότητα του 
επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων.

ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 
αιτούντες πριν από την έγκριση του 
επενδυτικού σχεδίου. Ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 
εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση 
σχετικά με την καταλληλότητα του 
επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων.

Or. fr

Τροπολογία 350
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 
αιτούντες πριν από την έγκριση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 
εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση 
σχετικά με την καταλληλότητα του 
επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων.

3. στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 
δυνητικά ενδιαφερόμενους ή υπάρχοντες 
αιτούντες πριν από την έγκριση του 
επιχειρηματικού σχεδίου·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση πρέπει να γίνεται με τους ενδιαφερόμενους αιτούντες και ο ρυθμιστικός φορέας 
δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους αρμόδιους αντιπροσωπευτικούς φορείς των κρατών μελών 
στην έκδοση γνωμοδότησης δεδομένου ότι είναι τεχνικός διαιτητής σε περίπτωση αντιδικιών. 

Τροπολογία 351
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 
αιτούντες πριν από την έγκριση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 
εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση 
σχετικά με την καταλληλότητα του 
επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων.

3.στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 
αιτούντες πριν από την έγκριση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55 
επιβλέπει την ορθή εφαρμογή της 
κατάλληλης νομοθεσίας·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο ρυθμιστικός φορέας επιβλέπει και δεν χαράζει πολιτική.
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Τροπολογία 352
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση με τους 
αιτούντες πριν από την έγκριση του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 
εκδίδει μη δεσμευτική γνωμοδότηση 
σχετικά με την καταλληλότητα του 
επιχειρηματικού σχεδίου όσον αφορά την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων.

3. στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 
καθορίζεται από το κράτος και 
λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , ο 
διαχειριστής της υποδομής καταρτίζει
επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο 
περιλαμβάνει επενδυτικά και 
χρηματοδοτικά προγράμματα. Το σχέδιο
καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
βέλτιστη και αποτελεσματική χρήση , 
διάθεση  και ανάπτυξη της υποδομής, και, 
παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 
ισοσκελισμός του ισοζυγίου και να 
παρέχονται μέσα για την επίτευξη αυτών 
των στόχων. Ο διαχειριστής υποδομής 
εξασφαλίζει την διαβούλευση χωρίς 
διακρίσεις με τους αιτούντες πριν από την 
έγκριση του προγράμματος επενδύσεων. 
Ο ρυθμιστικός φορέας που αναφέρεται στο 
άρθρο 55, εκδίδει μη δεσμευτική 
γνωμοδότηση σχετικά με το κατά πόσον 
το επιχειρηματικό σχέδιο εισάγει 
διακρίσεις μεταξύ αιτούντων·

Or. en

Τροπολογία 353
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό διαγράφεται
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κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, και 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
την τριετία , οι λογαριασμοί των 
διαχειριστών υποδομής, ισοσκελίζουν 
τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη 
υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες 
εμπορικές δραστηριότητες και την 
κρατική χρηματοδότηση αφενός και 
αφετέρου, έναντι των δαπανών υποδομής, 
συμπεριλαμβανόμενων, ενδεχομένως, και 
των προκαταβολών από το κράτος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή και υπερβολικά περιοριστική διάταξη. 

Τροπολογία 354
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό 
κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, και 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
την τριετία , οι λογαριασμοί των 
διαχειριστών υποδομής, ισοσκελίζουν 
τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη 
υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες 
εμπορικές δραστηριότητες και την κρατική 
χρηματοδότηση αφενός και αφετέρου, 
έναντι των δαπανών υποδομής, 
συμπεριλαμβανόμενων, ενδεχομένως, και 
των προκαταβολών από το κράτος.

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό 
κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, και 
για εύλογο χρονικό διάστημα , οι 
λογαριασμοί των διαχειριστών υποδομής, 
ισοσκελίζουν τουλάχιστον τα έσοδα από τα 
τέλη υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες 
εμπορικές δραστηριότητες και την κρατική 
χρηματοδότηση αφενός και αφετέρου, 
έναντι των δαπανών υποδομής, 
συμπεριλαμβανόμενων, ενδεχομένως, και 
των προκαταβολών από το κράτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο κείμενο της οδηγίας 2001/14 είναι λιγότερο περιοριστικό, αφήνοντας στα κράτη 
μέλη την ευθύνη να εκτιμήσουν τους λογαριασμούς των διαχειριστών υποδομής. 
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Τροπολογία 355
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό 
κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, και 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
την τριετία , οι λογαριασμοί των 
διαχειριστών υποδομής, ισοσκελίζουν 
τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη 
υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες 
εμπορικές δραστηριότητες και την κρατική 
χρηματοδότηση αφενός και αφετέρου, 
έναντι των δαπανών υποδομής, 
συμπεριλαμβανόμενων, ενδεχομένως, και 
των προκαταβολών από το κράτος.

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό 
κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, και 
για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 
την τριετία , οι λογαριασμοί του 
διαχειριστή υποδομής δεν παρουσιάζουν 
έλλειμμα χρηματοδότησης για 
περισσότερο από δύο συναπτά έτη και
ισοσκελίζουν τουλάχιστον τα έσοδα από τα 
τέλη υποδομής, ιδιωτική χρηματοδότηση, 
τα πλεονάσματα από άλλες εμπορικές 
δραστηριότητες και την κρατική 
χρηματοδότηση αφενός και αφετέρου, 
έναντι των δαπανών υποδομής, 
συμπεριλαμβανόμενων, ενδεχομένως, και 
των προκαταβολών από το κράτος, 
ετήσιων επιτοκίων και βιώσιμης 
χρηματοδότησης από μακροπρόθεσμες 
ανανεώσεις στοιχείων ενεργητικού·

Or. en

Τροπολογία 356
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου 
μακροπρόθεσμου στόχου κάλυψης, από 
τους χρήστες, του κόστους υποδομής 
όλων των τρόπων μεταφοράς, βάσει 
δικαίου και αμερόληπτου ανταγωνισμού 
μεταξύ τρόπων μεταφοράς, όταν οι 
σιδηροδρομικές μεταφορές είναι σε θέση 

διαγράφεται
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να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους 
μεταφοράς, εντός του πλαισίου χρέωσης 
που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, 
ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από 
το διαχειριστή υποδομής να ισοσκελίζει 
τους λογαριασμούς του χωρίς κρατική 
χρηματοδότηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χωρίς οποιαδήποτε ουσιαστική δέσμευση των άλλων τρόπων μεταφοράς για κάλυψη του 
κόστους υποδομής, η αναφορά σε "δίκαιο ανταγωνισμό" είναι άνευ αντικειμένου.

Τροπολογία 357
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο παθητικό της υπηρεσίας αυτής είναι 
δυνατόν να μεταφερθούν, έως την πλήρη 
απόσβεσή τους, όλα τα δάνεια που έχει 
συνάψει η επιχείρηση τόσο για τη 
χρηματοδότηση των επενδύσεων όσο και 
για την κάλυψη υπερβάσεων δαπανών 
εκμετάλλευσης που απορρέουν από τη 
δραστηριότητα σιδηροδρομικών 
μεταφορών ή από τη διαχείριση της 
σιδηροδρομικής υποδομής. Τα χρέη που 
προέρχονται από δραστηριότητες 
θυγατρικών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Στο παθητικό της υπηρεσίας αυτής είναι 
δυνατόν να μεταφερθούν, έως την πλήρη 
απόσβεσή τους, όλα τα δάνεια που έχει 
συνάψει η επιχείρηση τόσο για τη 
χρηματοδότηση των επενδύσεων όσο και 
για την κάλυψη υπερβάσεων δαπανών 
εκμετάλλευσης που απορρέουν από τη 
δραστηριότητα σιδηροδρομικών 
μεταφορών ή από τη διαχείριση της 
σιδηροδρομικής υποδομής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η διαφανής μείωση του χρέους των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και τα χρέη που προέρχονται από πράξεις θυγατρικών επιχειρήσεων.

Τροπολογία 358
Georges Bach
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται για χρέη ή τους συναφείς 
τόκους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις μετά 
τις 15 Μαρτίου 2001 ή την ημερομηνία 
προσχώρησης στην Ένωση για τα κράτη 
μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση 
μετά τις 15 Μαρτίου 2001.

(3) Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρμόζονται για χρέη ή τους συναφείς 
τόκους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις μετά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παραμένει απαραίτητο να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις υγιή οικονομική βάση και να 
απαλλαγούν από το ιστορικό χρέος τους.  Τούτο δεν έχει συμβεί σε πολλές χώρες, παρά το 
γεγονός ότι οι σχετικές διατάξεις εγκρίθηκαν ήδη από το 1991 (οδηγία 91/440/ΕΟΚ). Για να 
προωθηθεί αποτελεσματικά ο τομέας σιδηροδρόμων είναι απαραίτητη η απαλλαγή. Για το 
σκοπό αυτό η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2001 ή της ένταξης για τα νέα κράτη μέλη 
υπερβολικά πρώιμη.

Τροπολογία 359
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας  χορηγείται δικαίωμα 
πρόσβασης στην υποδομή όλων των 
κρατών μελών με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών. 
Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν το 
δικαίωμα, κατά την παροχή υπηρεσιών 
διεθνούς μεταφοράς επιβατών, να 
επιβιβάζουν επιβάτες σε οποιονδήποτε 
σταθμό βρίσκεται επί της διεθνούς
διαδρομής και να τους αποβιβάζουν σε 
άλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
σταθμών που βρίσκονται στο ίδιο κράτος 

στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας  χορηγείται δικαίωμα 
πρόσβασης στην υποδομή όλων των 
κρατών μελών με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών. 
Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν το 
δικαίωμα να επιβιβάζουν επιβάτες σε 
οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 
διαδρομής και να τους αποβιβάζουν σε 
άλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
σταθμών που βρίσκονται στο ίδιο κράτος 
μέλος·
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μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη ώστε να συμπεριληφθεί η ελευθέρωση της εθνικής επιβατικής 
αγοράς. Δεν πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012 αλλά να 
συμπεριλάβουμε το  περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στον ανταγωνισμό ήδη με την 
τρέχουσα αναδιατύπωση. 

Τροπολογία 360
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας  χορηγείται, , δικαίωμα 
πρόσβασης στην υποδομή όλων των 
κρατών μελών με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών διεθνών μεταφορών επιβατών.
Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν το 
δικαίωμα, κατά την παροχή υπηρεσιών 
διεθνούς μεταφοράς επιβατών, να 
επιβιβάζουν επιβάτες σε οποιονδήποτε 
σταθμό βρίσκεται επί της διεθνούς 
διαδρομής και να τους αποβιβάζουν σε 
άλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
σταθμών που βρίσκονται στο ίδιο κράτος 
μέλος.

Στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας  χορηγείται, , δικαίωμα 
πρόσβασης στην υποδομή όλων των 
κρατών μελών με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών διεθνών και εθνικών 
μεταφορών επιβατών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επεκτείνει την εφαρμογή  της διάταξης στις υπηρεσίες εθνικών 
μεταφορών επιβατών.

Τροπολογία 361
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δικαίωμα πρόσβασης στην υποδομή 
των κρατών μελών στην οποία το μερίδιο 
των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών 
επιβατών αντιπροσωπεύει άνω του 50 % 
του κύκλου εργασιών του τμήματος 
επιβατών των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων στο εν λόγω κράτος μέλος, 
παρέχεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη ώστε να συμπεριληφθεί η ελευθέρωση της εθνικής επιβατικής 
αγοράς. Δεν πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012 αλλά να 
συμπεριλάβουμε το  περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στον ανταγωνισμό ήδη με την 
τρέχουσα αναδιατύπωση.

Τροπολογία 362
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δικαίωμα πρόσβασης στην υποδομή 
των κρατών μελών στην οποία το μερίδιο 
των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών 
επιβατών αντιπροσωπεύει άνω του 50 % 
του κύκλου εργασιών του τμήματος 
επιβατών των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων στο εν λόγω κράτος μέλος, 
παρέχεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή καθίσταται άκυρη, αφής στιγμής το κείμενο προβλέπει το άνοιγμα των 
εθνικών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών.
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Τροπολογία 363
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το δικαίωμα πρόσβασης στην υποδομή 
των κρατών μελών στην οποία το μερίδιο 
των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών 
επιβατών αντιπροσωπεύει άνω του 50 % 
του κύκλου εργασιών του τμήματος 
επιβατών των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων στο εν λόγω κράτος μέλος, 
παρέχεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Το δικαίωμα πρόσβασης στην υποδομή 
των κρατών μελών στην οποία το μερίδιο 
των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών 
επιβατών αντιπροσωπεύει άνω του 50 % 
του κύκλου εργασιών του τμήματος 
επιβατών των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων στο εν λόγω κράτος μέλος, 
παρέχεται έως το αργότερο έξι μήνες από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας οδηγίας.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες που τίθενται στην οδηγία πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να λαμβάνουν υπόψη 
την απαραίτητη περίοδο έγκρισης και δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Τροπολογία 364
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από αίτημα των συναφών 
αρμόδιων αρχών ή των ενδιαφερόμενων 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ο 
αρμόδιος ρυθμιστικός φορέας ή φορείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 55 
καθορίζουν αν  ο κύριος σκοπός του 
δρομολογίου είναι η μεταφορά επιβατών 
μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη.

διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή καθίσταται άκυρη, αφής στιγμής η οδηγία προβλέπει το άνοιγμα των 
εθνικών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό.

Τροπολογία 365
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από αίτημα των συναφών 
αρμόδιων αρχών ή των ενδιαφερόμενων 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ο 
αρμόδιος ρυθμιστικός φορέας ή φορείς 
που αναφέρονται στο άρθρο 55 
καθορίζουν αν  ο κύριος σκοπός του 
δρομολογίου είναι η μεταφορά επιβατών 
μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 366
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο – 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε καμία περίπτωση, οι συνθήκες 
πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή 
δεν πρέπει να οδηγούν στην αδυναμία 
των επιβατών να λάβουν πληροφορίες και 
να αγοράσουν εισιτήριο για να φτάσουν 
από τον έναν τόπο στον άλλον, ασχέτως 
του πόσοι συντελεστές σιδηροδρομικής 
υποδομής παρέχουν, συνολικά ή εν μέρει, 
υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ 
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των δύο αυτών τόπων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Σε καμία περίπτωση, οι συνθήκες πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή δεν πρέπει να 
οδηγούν στην αδυναμία των επιβατών να λάβουν πληροφορίες και να αγοράσουν εισιτήριο για 
να φτάσουν από τον έναν τόπο στον άλλον, ασχέτως του πόσοι συντελεστές σιδηροδρομικής 
υποδομής παρέχουν, συνολικά ή εν μέρει, υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ των δύο 
αυτών τόπων.

Τροπολογία 367
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν 
λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία 
και τα κριτήρια εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία 
αποσκοπούν στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες 
συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να δοθούν στην Επιτροπή ακατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
εθνικών υποθέσεων στον τομέα των σιδηροδρόμων.

Τροπολογία 368
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν 
λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία 
και τα κριτήρια εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία 
αποσκοπούν στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες 
συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 369
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν 
λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία 
και τα κριτήρια εφαρμογής της παρούσας 
παραγράφου. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία 
αποσκοπούν στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες 
συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα και τα ενημερωμένα κριτήρια για υλοποίηση της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
εγκριθούν με τη διαδικασία της συναπόφασης. 

Τροπολογία 370
Antonio Cancian, Carlo Fidanza
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφια 4 α και 4 β(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέραν τούτου, εντός δώδεκα μηνών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας παρέχεται, υπό 
δίκαιους , διαφανείς και χωρίς διακρίσεις 
όρους, πρόσβαση στην υποδομή όλων 
των κρατών μελών, με σκοπό την 
εκτέλεση παντός τύπου σιδηροδρομικών 
μεταφορών επιβατών, χωρίς να θίγονται 
οι υφιστάμενες συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, μέχρι τη λήξη της 
ισχύος τους.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
δεν απαιτούν από ένα κράτος μέλος να 
εκχωρήσει, πριν την παρέλευση δώδεκα 
μηνών από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, το δικαίωμα 
πρόσβασης για την εκτέλεση εθνικών 
μεταφορών επιβατών στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και στις 
επιχειρήσεις που ελέγχονται άμεσα ή 
έμμεσα από αυτές οι οποίες  έχουν άδεια 
σε ένα κράτος μέλος όπου δεν 
εκχωρούνται δικαιώματα πρόσβασης 
ανάλογου χαρακτήρα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο τομέας σιδηροδρομικών μεταφορών είναι ένας από τους λίγους τομείς 
όπου η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Είναι επομένως αναγκαίο να συμπληρωθεί το 
άνοιγμα της αγοράς με την ελευθέρωση των εθνικών μεταφορών. Για τη μεταβατική περίοδο 
που οδηγεί στην ομοιόμορφη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς θα έπρεπε να ισχύει μία ρήτρα 
αμοιβαιότητας για την προστασία των ήδη ελευθερωμένων αγορών.

Τροπολογία 371
Gilles Pargneaux
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται
στο άρθρο 10 σε δρομολόγια μεταξύ του 
σημείου αναχώρησης και του σημείου 
προορισμού, τα οποία διέπονται από μία ή 
περισσότερες συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης  . Ο 
περιορισμός αυτός δεν μπορεί να επιφέρει 
περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης σε 
οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 
διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένου 
δρομολογίου και αποβίβασης σε άλλον, 
συμπεριλαμβανομένων σταθμών 
ευρισκόμενων στο ίδιο κράτος μέλος, 
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα έθετε 
σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται
στο άρθρο 10 σε δρομολόγια μεταξύ του 
σημείου αναχώρησης και του σημείου 
προορισμού, τα οποία διέπονται από μία ή 
περισσότερες συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης  . Ο 
περιορισμός αυτός δεν μπορεί να επιφέρει 
περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης σε 
οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 
διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένου 
δρομολογίου και αποβίβασης σε άλλον, 
συμπεριλαμβανομένων σταθμών 
ευρισκόμενων στο ίδιο κράτος μέλος, 
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα έθετε 
σε κίνδυνο τη γενική οικονομία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχεται η προτεραιότητα επιλογής υπέρ των Υπηρεσιών γενικού συμγέροντος 
(ΥΓΣ).

Τροπολογία 372
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται
στο άρθρο 10 σε δρομολόγια μεταξύ του 
σημείου αναχώρησης και του σημείου 
προορισμού, τα οποία διέπονται από μία ή 
περισσότερες συμβάσεις παροχής 

1. τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται
στο άρθρο 10 σε δρομολόγια μεταξύ του 
σημείου αναχώρησης και του σημείου 
προορισμού, τα οποία διέπονται από μία ή 
περισσότερες συμβάσεις παροχής 
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δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης  . Ο 
περιορισμός αυτός δεν μπορεί να επιφέρει 
περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης σε 
οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 
διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένου 
δρομολογίου και αποβίβασης σε άλλον, 
συμπεριλαμβανομένων σταθμών 
ευρισκόμενων στο ίδιο κράτος μέλος, 
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα έθετε 
σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης  . Ο 
περιορισμός αυτός δεν μπορεί να επιφέρει 
περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης σε 
οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 
διαδρομής, συμπεριλαμβανομένων 
σταθμών ευρισκόμενων στο ίδιο κράτος 
μέλος, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η άσκηση αυτού του δικαιώματος 
θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική 
ισορροπία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 373
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται
στο άρθρο 10 σε δρομολόγια μεταξύ του 
σημείου αναχώρησης και του σημείου 
προορισμού, τα οποία διέπονται από μία ή 
περισσότερες συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης  . Ο 
περιορισμός αυτός δεν μπορεί να επιφέρει 
περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης σε 
οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 
διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένου 
δρομολογίου και αποβίβασης σε άλλον, 
συμπεριλαμβανομένων σταθμών 
ευρισκόμενων στο ίδιο κράτος μέλος, 
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα έθετε 
σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

1. τα κράτη μέλη ή οι εμπλεκόμενες 
αρμόδιες τοπικές αρχές που συνάπτουν 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
μπορούν να περιορίζουν το δικαίωμα 
πρόσβασης που προβλέπεται  στο άρθρο 
10 σε δρομολόγια μεταξύ του σημείου 
αναχώρησης και του σημείου προορισμού, 
τα οποία διέπονται από μία ή περισσότερες 
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της 
Ένωσης  . Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί 
να επιφέρει περιορισμό του δικαιώματος 
επιβίβασης σε οποιονδήποτε σταθμό 
βρίσκεται επί της διεθνούς διαδρομής 
συγκεκριμένου δρομολογίου και 
αποβίβασης σε άλλον, 
συμπεριλαμβανομένων σταθμών 
ευρισκόμενων στο ίδιο κράτος μέλος, 
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα έθετε 
σε κίνδυνο την κοινωνικοοικονομική
ισορροπία και τους στόχους μιας 
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πολιτικής συνοχής που ορίζονται σε μια 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πολιτική κοινωνική συνοχής και οι συναφείς στόχοι μεταφορών που ορίζονται σε μια 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται το 
δικαίωμα πρόσβασης ή επιβίβασης επιβατών. 

Τροπολογία 374
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται
στο άρθρο 10 σε δρομολόγια μεταξύ του 
σημείου αναχώρησης και του σημείου 
προορισμού, τα οποία διέπονται από μία ή 
περισσότερες συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης  . Ο 
περιορισμός αυτός δεν μπορεί να επιφέρει 
περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης σε 
οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 
διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένου 
δρομολογίου και αποβίβασης σε άλλον, 
συμπεριλαμβανομένων σταθμών 
ευρισκόμενων στο ίδιο κράτος μέλος, 
εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα έθετε 
σε κίνδυνο την οικονομική ισορροπία της
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν 
το δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπεται
στο άρθρο 10 σε δρομολόγια μεταξύ του 
σημείου αναχώρησης και του σημείου 
προορισμού, τα οποία διέπονται από μία ή 
περισσότερες συμβάσεις παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης  . Ο 
περιορισμός αυτός δεν μπορεί να επιφέρει 
περιορισμό του δικαιώματος επιβίβασης σε 
οποιονδήποτε σταθμό βρίσκεται επί της 
διεθνούς διαδρομής συγκεκριμένου 
δρομολογίου και αποβίβασης σε άλλον, 
συμπεριλαμβανομένων σταθμών 
ευρισκόμενων στο ίδιο κράτος μέλος ή επί 
της εθνικής διαδρομής συγκεκριμένου 
δρομολογίου, εκτός από τις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες η άσκηση αυτού του
δικαιώματος θα έθετε σε κίνδυνο την 
οικονομική ισορροπία των υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο μίας σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Or. it
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Τροπολογία 375
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 a) Οι συνθήκες πρόσβασης στη 
σιδηροδρομική υποδομή δεν πρέπει να 
οδηγούν στην αδυναμία των επιβατών να 
λάβουν πληροφορίες και να αγοράσουν 
εισιτήριο για να φτάσουν από τον έναν 
τόπο στον άλλον, ασχέτως του πόσοι 
συντελεστές σιδηροδρομικής υποδομής 
παρέχουν, συνολικά ή εν μέρει, υπηρεσίες 
μεταφοράς επιβατών μεταξύ των δύο 
αυτών τόπων.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι συνθήκες πρόσβασης στη σιδηροδρομική υποδομή δεν πρέπει να οδηγούν στην αδυναμία 
των επιβατών να λάβουν πληροφορίες και να αγοράσουν εισιτήριο για να φτάσουν από τον 
έναν τόπο στον άλλον, ασχέτως του πόσοι συντελεστές σιδηροδρομικής υποδομής παρέχουν, 
συνολικά ή εν μέρει, υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ των δύο αυτών τόπων.

Τροπολογία 376
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ζήτημα αν τίθεται σε κίνδυνο η 
οικονομική ισορροπία μίας σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας
προσδιορίζεται από τον ή τους οικείους 
ρυθμιστικούς φορείς του άρθρου 55, βάσει 
αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης και 
προκαθορισμένων κριτηρίων, κατόπιν 
αιτήματος οιουδήποτε από τους 
κατωτέρω :

Δεν ισχύει για το ελληνικό κείμενο
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Il y a lieu de donner la priorité de choix en faveur des Services d’Intérêt Général (SIG) et de 
redonner  des capacités d’action aux représentants des usagers et des travailleurs.

Τροπολογία 377
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ζήτημα αν τίθεται σε κίνδυνο η 
οικονομική ισορροπία μίας σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας
προσδιορίζεται από τον ή τους οικείους 
ρυθμιστικούς φορείς του άρθρου 55, βάσει 
αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης και 
προκαθορισμένων κριτηρίων, κατόπιν 
αιτήματος οιουδήποτε από τους 
κατωτέρω :

οι οικείοι ρυθμιστικοί φορείς του άρθρου 
55 μπορεί να κληθούν να λάβουν 
απόφαση, σε περίπτωση αντιδικίας 
σχετικά με την απόφαση που έχει ληφθεί 
από την αρχή με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 1, βάσει αντικειμενικής 
ανάλυσης και προκαθορισμένων κριτηρίων 
και κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε από 
τους κατωτέρω:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρυθμιστικός φορέας καλείται να παρέμβει μόνο σε περίπτωση αντιδικιών.

Τροπολογία 378
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το ζήτημα αν τίθεται σε κίνδυνο η 
οικονομική ισορροπία μίας σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας
προσδιορίζεται από τον ή τους οικείους 
ρυθμιστικούς φορείς του άρθρου 55, βάσει 
αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης και 

Το ζήτημα αν τίθεται σε κίνδυνο η 
οικονομική ισορροπία των υπηρεσιών που 
αποτελούν αντικείμενο μίας σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας
προσδιορίζεται από τον ή τους οικείους 
ρυθμιστικούς φορείς του άρθρου 55, βάσει 
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προκαθορισμένων κριτηρίων, κατόπιν 
αιτήματος οιουδήποτε από τους 
κατωτέρω :

αντικειμενικής οικονομικής ανάλυσης και 
προκαθορισμένων κριτηρίων, κατόπιν 
αιτήματος οιουδήποτε από τους 
κατωτέρω :

Or. it

Τροπολογία 379
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Article 11 – paragraph 2 – subparagraph 1 – point d bis (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) εκπροσωπευτικές οργανώσεις των 
χρηστών και του προσωπικού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να δοθεί η προτεραιότητα επιλογής υπέρ των Υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (ΥΓΣ) 
και να ενισχυούν οι ικανότητες δράσεις των εκπροσώπων των χρηστών και του προσωπικού.

Τροπολογία 380
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις 
πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 
να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, 
διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει 
για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 
προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού 
διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει, 

οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις 
πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 
να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, 
διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει 
για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 
προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού 
διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει, 
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εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών.

εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη 
του αιτήματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό οι σιδηροδρομικές εταιρείες να λαμβάνουν έγκαιρες αποφάσεις σχετικά 
με τις αιτήσεις διαδρομής καθώς και για τα αιτήματα διαιτησίας. 

Τροπολογία 381
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις 
πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 
να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, 
διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει 
για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 
προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού 
διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει,
εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών.

οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις 
πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 
να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, 
διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει 
για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 
δύο εβδομάδων από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η περίοδος των δύο εβδομάδων πρέπει να είναι ο βέλτιστος στόχος μας.

Τροπολογία 382
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις 
πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 
να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, 
διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει 
για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 
προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού 
διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει, 
εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών.

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις 
πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 
να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες,
διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει 
για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 
προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού 
διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει, το 
αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήψη 
όλων των σχετικών πληροφοριών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βασικό κριτήριο αποτελεσματικότητας μια ρυθμιστικής αρχής είναι το χρονικό διάστημα εντός 
του οποίου λαμβάνει αποφάσεις. Ως εκ τούτου οι αποφάσεις και τα ενδεχόμενα διορθωτικά 
μέτρα πρέπει να λαμβάνονται εντός ενός μηνός.

Τροπολογία 383
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα ή φορείς τις 
πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 
να λάβει απόφαση. Ο ρυθμιστικός φορέας 
εξετάζει τις παρεχόμενες πληροφορίες, 
διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει 
για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 
προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού 
διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει, 

Οι αρμόδιες αρχές και οι σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις που παρέχουν τις δημόσιες 
υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 
ρυθμιστικό φορέα ή φορείς όλες τις
πληροφορίες που τους ζητούνται για να 
εγκρίνει την κατάλληλη απόφαση. Ο 
ρυθμιστικός φορέας εξετάζει τις 
παρεχόμενες πληροφορίες, 
διαβουλευόμενος με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, κατά περίπτωση, και τα ενημερώνει 
για την αιτιολογημένη απόφασή του εντός 
προκαθορισμένου ευλόγου χρονικού 
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εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών.

διαστήματος και, εν πάση περιπτώσει, 
εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των 
σχετικών πληροφοριών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η ύπαρξη όλων των πληροφοριών για την έγκριση της σωστής απόφασης.

Τροπολογία 384
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν 
λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία 
και τα κριτήρια εφαρμογής των 
παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος 
άρθρου. Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία 
αποσκοπούν στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες 
συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να δοθούν στην Επιτροπή ακατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
εθνικών υποθέσεων στον τομέα των σιδηροδρόμων.

Τροπολογία 385
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν 
λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία 
και τα κριτήρια εφαρμογής των 
παραγράφων 1,2 και 3 του παρόντος 
άρθρου. Τα εν λόγω μέτρα, που 
αποσκοπούν στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας υπό ομοιόμορφες 
συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα και τα ενημερωμένα κριτήρια για υλοποίηση της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
εγκριθούν με τη διαδικασία της συναπόφασης.

Τροπολογία 386
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
περιορίζουν το δικαίωμα επιβίβασης και 
αποβίβασης σε σταθμούς εντός του αυτού 
κράτους μέλους σε διαδρομή στην οποία 
παρέχεται διεθνής μεταφορά επιβατών
όταν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό 
δικαίωμα διακίνησης επιβατών μεταξύ 
αυτών των σταθμών σύμφωνα με σύμβαση 
παραχώρησης που έχει ανατεθεί πριν από 
τις 4 Δεκεμβρίου 2007, με βάση 
διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, εντός δικαίου ανταγωνιστικού 
πλαισίου, και σύμφωνα με τις σχετικές 
αρχές του δικαίου της Ένωσης . Ο 
περιορισμός αυτός μπορεί να συνεχισθεί 
καθ’ όλη την αρχική διάρκεια της 

5. τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
περιορίζουν το δικαίωμα επιβίβασης και 
αποβίβασης σε σταθμούς εντός του αυτού 
κράτους μέλους όταν έχει χορηγηθεί 
αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης 
επιβατών μεταξύ αυτών των σταθμών 
σύμφωνα με σύμβαση παραχώρησης που 
έχει ανατεθεί πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 
2007, με βάση διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, εντός δικαίου 
ανταγωνιστικού πλαισίου, και σύμφωνα με 
τις σχετικές αρχές του δικαίου της 
Ένωσης . Ο περιορισμός αυτός μπορεί να 
συνεχισθεί καθ’ όλη την αρχική διάρκεια 
της σύμβασης, ή επί 15 χρόνια, αναλόγως 
ποιο χρονικό διάστημα είναι συντομότερο·
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σύμβασης, ή επί 15 χρόνια, αναλόγως ποιο 
χρονικό διάστημα είναι συντομότερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμπεριληφθεί η ελευθέρωση των εθνικών 
αγορών επιβατικών μεταφορών. Δεν πρέπει να περιμένουμε την πρόταση της Επιτροπής το 
2012, αλλά να συμπεριλάβουμε το περαιτέρω άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στον 
ανταγωνισμό ήδη με την τρέχουσα αναδιατύπωση.

Τροπολογία 387
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
περιορίζουν το δικαίωμα επιβίβασης και 
αποβίβασης σε σταθμούς εντός του αυτού 
κράτους μέλους σε διαδρομή στην οποία 
παρέχεται διεθνής μεταφορά επιβατών 
όταν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό 
δικαίωμα διακίνησης επιβατών μεταξύ 
αυτών των σταθμών σύμφωνα με σύμβαση 
παραχώρησης που έχει ανατεθεί πριν από 
τις 4 Δεκεμβρίου 2007, με βάση 
διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, εντός δικαίου ανταγωνιστικού 
πλαισίου, και σύμφωνα με τις σχετικές 
αρχές του δικαίου της Ένωσης . Ο 
περιορισμός αυτός μπορεί να συνεχισθεί 
καθ’ όλη την αρχική διάρκεια της 
σύμβασης, ή επί 15 χρόνια, αναλόγως ποιο 
χρονικό διάστημα είναι συντομότερο.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
περιορίζουν το δικαίωμα επιβίβασης και 
αποβίβασης σε σταθμούς εντός του αυτού 
κράτους μέλους σε διαδρομή στην οποία 
παρέχεται διεθνής και/ή εθνική μεταφορά 
επιβατών όταν έχει χορηγηθεί 
αποκλειστικό δικαίωμα διακίνησης 
επιβατών μεταξύ αυτών των σταθμών 
σύμφωνα με σύμβαση παραχώρησης που 
έχει ανατεθεί πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 
2007, με βάση διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών, εντός δικαίου 
ανταγωνιστικού πλαισίου, και σύμφωνα με 
τις σχετικές αρχές του δικαίου της 
Ένωσης . Ο περιορισμός αυτός μπορεί να 
συνεχισθεί καθ’ όλη την αρχική διάρκεια 
της σύμβασης, ή επί 15 χρόνια, αναλόγως 
ποιο χρονικό διάστημα είναι συντομότερο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής στις 
υπηρεσίες εθνικών μεταφορών επιβατών.
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Τροπολογία 388
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η Επιτροπή θα αναθέσει στον Ευρωπαϊκό 
Σιδηροδρομικό Οργανισμό να εκπονήσει 
συγκριτική ανάλυση σχετικά με τον 
καθορισμό του ύψους των τελών στα 
κράτη μέλη, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
ενιαία μέθοδος υπολογισμού για τον 
καθορισμό του ύψους των τελών·

Or. nl

Τροπολογία 389
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν, 
χωρίς διακρίσεις, δικαίωμα πρόσβασης 
στην ελάχιστη δέσμη πρόσβασης που 
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.

1. οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, χωρίς 
διακρίσεις, την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης 
που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 
1·

Or. en

Τροπολογία 390
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν, 1. οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν 
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χωρίς διακρίσεις, δικαίωμα πρόσβασης 
στην ελάχιστη δέσμη πρόσβασης που 
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.

στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, χωρίς 
διακρίσεις, την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης 
που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 
1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολύ χρήσιμη διευκρίνιση του κειμένου έτσι ώστε να υπογραμμιστεί ότι το πρώτο βήμα για την 
παροχή της πρόσβασης αποτελεί ευθύνη του διαχειριστή υποδομής. 

Τροπολογία 391
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν, 
χωρίς διακρίσεις, δικαίωμα πρόσβασης 
στην ελάχιστη δέσμη πρόσβασης που 
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.

1. οι διαχειριστές υποδομής παρέχουν 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, χωρίς 
διακρίσεις, την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης 
που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 
1·

Or. en

Τροπολογία 392
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις έχουν, 
χωρίς διακρίσεις, δικαίωμα πρόσβασης 
στην ελάχιστη δέσμη πρόσβασης 
πουκαθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 
1.

(1) Οι διαχειριστές της υποδομής 
εξασφαλίζουν στις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις, χωρίς διακρίσεις, την
ελάχιστη δέσμη πρόσβασης που 
καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.

Or. de
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Τροπολογία 393
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις.

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ, σημείο 2 παρέχονται χωρίς 
διακρίσεις, ενώ οι αιτήσεις των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων μπορούν 
να απορρίπτονται μόνον εφόσον 
υφίστανται βιώσιμες εναλλακτικές 
επιλογές υπό τους όρους της αγοράς.Si les

Εάν οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από ένα 
διαχειριστή υποδομής, ο πάροχος της 
«κύριας υποδομής» καταβάλλει κάθε 
εύλογη προσπάθεια για να διευκολύνει 
την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διατηρεί τις υποχρεώσεις των φορέων εκματέλλευσης εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης εν αναμονή της ανάγνωσης ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο έχει ασκήσει προσφυγή η Επιτροπή. 

Τροπολογία 394
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες που 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 
2, καθώς και η χρήση τους παρέχονται  
από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις, στο μέτρο όπου οι υπηρεσίες 
αυτές θεωρούνται ως ουσιώδεις ευκολίες, 
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όπως ορίζονται στο άρθρο 3 (21α νέο).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόασβαση στις αποβάθρες για τη χρήση των ουσιαστικών ευκολιών θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία 395
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις.

οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης παρέχουν στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τις 
υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2, χωρίς διακρίσεις, 
υπό τον έλεγχο του ρυθμιστικού φορέα·

Or. en

Τροπολογία 396
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις.

οι σιδηροδρομικοί φορείς εκμετάλλευσης 
που παρέχουν εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης όπως αυτές που 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 
θα μπορούσαν να παρακολουθούνται στη 
δραστηριότητα αυτή από το ρυθμιστικό 
φορέα ώστε να αποφεύγονται αντιδικίες ή 
υπερβολικές καθυστερήσεις· προκειμένου 
να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και 
δίκαιη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
τους, ο ενδιαφερόμενος σιδηροδρομικός 
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φορέας εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από 
την κυριότητά του ή από το εάν ανήκει σε 
ολοκληρωμένο σιδηροδρομικό όμιλο, 
οφείλει να παρουσιάζει χωριστούς 
λογαριασμούς για κάθε προσφερόμενη 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση και η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης είναι κεφαλαιώδης ώστε 
να επιτραπεί η λειτουργία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων· προκειμένου να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια, οι πάροχοι σιδηροδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από την κυριότητά τους, πρέπει 
να παρουσιάζουν ξεχωριστούς λογαριασμούς, ανεξάρτητα από το εάν ανήκουν ή όχι σε 
ολοκληρωμένο όμιλο.

Τροπολογία 397
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις.

οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης παρέχουν στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις τις 
υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2, χωρίς διακρίσεις, 
υπό τον έλεγχο του ρυθμιστικού φορέα·

Or. en

Τροπολογία 398
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
τους φορείς εκμετάλλευσης 
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εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις.

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις έναντι των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων υπό την επίβλεψη του 
ρυθμιστικού φορέα.

Or. de

Τροπολογία 399
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις.

η τροχαία πρόσβαση στις υπηρεσίες που 
περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 
και η χρήση τους παρέχονται  από όλους 
τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 400
Mathieu Grosch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις.

οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 παρέχονται  από 
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης  χωρίς 
διακρίσεις, δεδομένου ότι αποτελούν 
ουσιώδεις εγκαταστάσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 3 (21a) (νέο)·

Or. en
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Τροπολογία 401
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών 
για τις οποίες χρησιμοποιείται η 
εγκατάσταση, ο φορέας εκμετάλλευσης 
οργανώνεται έτσι ώστε να καταστεί 
ανεξάρτητος σε επίπεδο νομικό, 
οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από 
την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 εδάφιο 1. 

Τροπολογία 402
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών 
για τις οποίες χρησιμοποιείται η 
εγκατάσταση, ο φορέας εκμετάλλευσης 
οργανώνεται έτσι ώστε να καταστεί 
ανεξάρτητος σε επίπεδο νομικό, 
οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από 

Οι φορείς εκμετάλλευσης μιας 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης διατηρούν 
ξεχωριστούς λογαριασμούς για κάθε 
κατηγορία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης 
που αναφέρεται στο Παράρτημα III, 
σημείο 2·
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την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.

Or. en

Τροπολογία 403
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών για 
τις οποίες χρησιμοποιείται η εγκατάσταση, 
ο φορέας εκμετάλλευσης οργανώνεται έτσι 
ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο
νομικό, οργανωτικό και λήψης 
αποφάσεων από την εν λόγω εταιρεία ή 
οντότητα.

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών για 
τις οποίες χρησιμοποιείται η εγκατάσταση, 
ο φορέας εκμετάλλευσης οργανώνεται έτσι 
ώστε να εξασφαλίζει πλήρη διαφάνεια και 
πρόσβαση άνευ διακρίσεων στη χρήση 
των υπηρεσιών.. Η εν λόγω ανεξαρτησία 
δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τη σύσταση 
ενός ξεχωριστού φορέα για τις 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης. Ο 
αρμόδιος εθνικός ρυθμιστικός φορέας 
ασκεί τον έλεγχο των συνθηκών 
πρόσαβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο πλήρης διαχωρισμός των μεταφορικών υπηρεσιών δεν συνεπάγεται έναν δίκαιο ανταγωνισμό 
μεταξύ των εν λόγω δραστηριοτήτων. Αντίθετα, ο διαχωρισμός αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετο 
οργανωτικό φόρτο, αυξημένη γραφειοκρατία και αύξηση του διοικητικού φόρτου. Οι 
αρμοδιότητες των αντίστοιχων εθνικών ρυθμιστικών φορέων θα πρέπει να ενισχυθούνώστε να 
μπορούν να ελέγχουν ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με διαφανή τρόπο και ότι «δεν 
εφαρμόζονται πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις».

Τροπολογία 404
Juozas Imbrasas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών 
για τις οποίες χρησιμοποιείται η 
εγκατάσταση, ο φορέας εκμετάλλευσης 
οργανώνεται έτσι ώστε να καταστεί 
ανεξάρτητος σε επίπεδο νομικό, 
οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από 
την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται πλήρης 
διαφάνεια και αποφυγή διακρίσεων κατά 
την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2, και η παροχή 
υπηρεσιών σε αυτές τις εγκαταστάσεις, ο 
φορέας εκμετάλλευσης μιας τέτοιας 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης διατηρεί 
χωριστούς λογαριασμούς για τις εν λόγω 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 405
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών για 
τις οποίες χρησιμοποιείται η εγκατάσταση, 
ο φορέας εκμετάλλευσης οργανώνεται έτσι 
ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο 
νομικό, οργανωτικό και λήψης αποφάσεων 
από την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.

Προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης 
διαφάνεια και αποφυγή διακρίσεων κατά 
την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα  III, σημείο 2, στοιχεία (a), 
(β), (γ), (ε) και (ζ) και η παροχή 
υπηρεσιών σε αυτές τις εγκαταστάσεις 
όταν ο φορέας εκμετάλλευσης μιας 
τέτοιας εγκατάστασης εξυπηρέτησης 
βρίσκεται υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο 
εταιρείας ή οντότητας που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε εθνικές αγορές 
σιδηροδρομικών μεταφορών για τις οποίες
χρησιμοποιείται η εγκατάσταση, οι φορείς 
εκμετάλλευσης αυτών των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
οργανώνονται έτσι ώστε να καταστούν 
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ανεξάρτητοι σε επίπεδο νομικό, 
οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από την 
εν λόγω εταιρεία ή οντότητα. Η 
ανεξαρτησία αυτή δεν συνεπάγεται την 
απαίτηση σύστασης χωριστού φορέα ή 
επιχείρησης για κάθε εγκατάσταση 
εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 406
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών 
για τις οποίες χρησιμοποιείται η 
εγκατάσταση, ο φορέας εκμετάλλευσης 
οργανώνεται έτσι ώστε να καταστεί 
ανεξάρτητος σε επίπεδο νομικό, 
οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από 
την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.

entfällt

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ετοιμότητα επένδυσης σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θα μειωθεί.  Ο φορέας 
κατασκευής/εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν μπορεί πια να βασίζεται στο ότι θα μπορεί να 
καλύπτει τις δικές του ανάγκες, καθώς τρίτοι, τα επιχειρηματικά σχέδια των οποίων ούτε 
γνωρίζει ούτε μπορεί να εκτιμήσει, θα αποκτούν πρόσβαση αναγκαστικά σε ανάλογες συνθήκες  
και θα του στερούν δυναμικό. Από την άλλη, ο φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης θα βαρύνεται με τον επιχειρηματικό κίνδυνο της εγκατάστασης εξυπηρέτησης. Οι 
ρυθμίσεις αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και αποτελούν δυσανάλογη επέμβαση στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας. 
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Τροπολογία 407
Carlo Fidanza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
εταιρεία ή οντότητα που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών για 
τις οποίες χρησιμοποιείται η εγκατάσταση, 
ο φορέας εκμετάλλευσης οργανώνεται έτσι 
ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο 
νομικό, οργανωτικό και λήψης αποφάσεων 
από την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.

Αν ο φορέας εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 
σιδηροδρομική υπηρεσία που επίσης 
δραστηριοποιείται και διατηρεί 
δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον μία από 
τις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών για 
τις οποίες χρησιμοποιείται η εγκατάσταση, 
ο φορέας εκμετάλλευσης οργανώνεται έτσι 
ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο 
νομικό, οργανωτικό και λήψης αποφάσεων 
από την εν λόγω σιδηροδρομική 
επιχείρηση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει ότι οι απαιτήσεις οργανωτικής ανεξαρτησίας των παρόχων υπηρεσιών 
εφαρμόζονται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, στο βαθμό που οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας 
που ήδη προβλέπονται για τους διαχειριστές των υποδομών διασφαλίζουν και την ανεξαρτησία
των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτές.

Τροπολογία 408
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 

τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν εάν η πλεονάζουσα 
χωρητικότητα είναι ανεπαρκής για την 
ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων 
πρόσβασης. Ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης πρέπει να 
παρουσιάσει αιτιολόγηση και να 
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απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

αποδείξει τη μη διαθεσιμότητα επαρκούς 
πλεονάζουσας χωρητικότητας. Σε 
περίπτωση αντιδικίας, ο αιτών μπορεί να 
προσβάλει την άρνηση πρόσβασης 
απευθυνόμενος στο ρυθμιστικό φορέα· 

Or. en

Τροπολογία 409
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης λαμβάνουν 
απάντηση μέσα σε καθορισμένη 
προθεσμία που ορίζεται από τον εθνικό 
ρυθμιστικό φορέα και μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 410
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
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επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των 
οικείων μεταφορών εμπορευμάτων ή 
επιβατών στην ίδια διαδρομή υπό 
οικονομικά αποδεκτούς όρους. Το βάρος 
της απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν αποκλειστικά και μόνο εάν 
υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές επιλογές 
έναντι των όρων της αγοράς ή εάν, 
κατόπιν προσφυγής και έρευνας, ο 
ρυθμιστικός φορέας που ορίζιε το άρθρο 
55 κρίνει ότι συντρέχει εύλογη αιτία που 
επιτρέπει στο φορέα εκμετάλευσης της 
υπηρεσίας να αρνηθεί την πρόσβαση στη 
ζητούμενη υπηρεσία. Εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης διαφωνεί με την απόφαση 
του ρυθμιστικού φορέα, έχει το δικαίωμα 
να παράσχει αιτιολόγηση για την άρνηση 
πρόσβασης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι αρκετά σαφής όσον αφορά τον ορισμό των ουσιωδών 
ευκολιών. Ο ρόλος του ρυθμιστικού φορά σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης, θα πρέπει νο 
καθορίζεται επίσης με σαφέστερο τρόπο.

Τροπολογία 411
Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

Αίτημα σιδηροδρομικής επιχείρησης για 
πρόσβαση στην εγκατάσταση 
εξυπηρέτησης μπορεί να απορριφθεί μόνο 
εάν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές 
επιλογές, οι οποίες τους επιτρέπουν την 
εκμετάλλευση των οικείων μεταφορών 
εμπορευμάτων ή επιβατών στην ίδια 
διαδρομή υπό οικονομικά αποδεκτούς 
όρους. Όταν απορρίπτεται αίτημα, ο 
φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης υποχρεούται να 
παρουσιάζει τη σχετική αιτιολόγηση στον 
αιτούντα και στο ρυθμιστικό φορέα. Ο 
ρυθμιστικός φορέας εξετάζει τους λόγους 
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της απόρριψης και λαμβάνει, αν 
χρειαστεί, διορθωτικά μέτρα. Όσον 
αφορά την απόφαση του ρυθμιστικού 
φορέα ισχύει το άρθρο 56, παράγραφος 5, 
δεύτερο εδάφιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι καθήκον του ρυθμιστικού φορέα να εξετάζει το αιτιολογικό της απόρριψης και να πράττει 
αναλόγως.

Τροπολογία 412
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες 
επιτρέπουν στην αιτούσα σιδηροδρομική 
επιχείρηση την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια ή σε εναλλακτικές διαδρομές
υπό οικονομικά αποδεκτούς όρους. Τούτο 
δεν υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης 
της εγκατάστασης εξυπηρέτησης να 
κάνει επενδύσεις προκειμένου να 
ικανοποιεί όλα τα αιτήματα 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Το βάρος 
της απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον 
ρυθμιστικό φορέα. Ο πάροχος 
εξυπηρέτησης υποχρεούται να παρέχει 
αιτιολόγηση για κάθε άρνηση πρόσβασης 
στην εγκατάστασή του ή παροχής της 
σχετικής υπηρεσίας·

Or. en
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Τροπολογία 413
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες 
επιτρέπουν στην αιτούσα σιδηροδρομική 
επιχείρηση την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή ή σε εναλλακτικές υπό 
οικονομικά αποδεκτούς όρους. Τούτο δεν 
υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης να κάνει 
επενδύσεις προκειμένου να ικανοποιεί όλα
τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων. Το βάρος της απόδειξης της 
ύπαρξης βιώσιμης εναλλακτικής επιλογής 
βαρύνει τον ρυθμιστικό φορέα, έτσι ώστε 
να αποφεύγονται αντιδικίες και 
καθυστερήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γνώσεις και η πρόταση για τη χρήση οικονομικά βιώσιμων εναλλακτικών διαδρομών θα 
μπορούσε να απόκειται στο ρυθμιστικό φορέα σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης εκ μέρους του 
σιδηροδρομικού φορέα εκμετάλλευσης που διαχειρίζεται τη σχετική εγκατάσταση εξυπηρέτησης.

Τροπολογία 414
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
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επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Σε περίπτωση 
αμφισβήτησης, ο ρυθμιστικός φορέας 
που ορίζει το άρθρο 55 αποφασίζει βάσει 
των στοιχείων που προβάλλουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης οφείλει να 
αιτιολογήσει την απόφαση άρνησης.

Or. fr

Τροπολογία 415
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ετοιμότητα επένδυσης σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θα μειωθεί.  Ο φορέας 
κατασκευής/εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν μπορεί πια να βασίζεται στο ότι θα μπορεί να 
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καλύπτει τις δικές του ανάγκες, καθώς τρίτοι, τα επιχειρηματικά σχέδια των οποίων ούτε 
γνωρίζει ούτε μπορεί να εκτιμήσει, θα αποκτούν πρόσβαση αναγκαστικά σε ανάλογες συνθήκες  
και θα του στερούν δυναμικό. Από την άλλη, ο φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης θα βαρύνεται με τον επιχειρηματικό κίνδυνο της εγκατάστασης εξυπηρέτησης. Οι 
ρυθμίσεις αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και αποτελούν δυσανάλογη επέμβαση στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας. 

Τροπολογία 416
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Όταν αρνείται την 
πρόσβαση σε εγκατάσταση 
εξυπηρέτησης, ο φορέας εκμετάλλευσης 
της εγκατάστασης εξυπηρέτησης είναι 
υποχρεωμένος να δικαιολογήσει την 
άρνησή του γραπτώς·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Όταν φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης εξυπηρέτησης αρνείται την πρόσβαση σε 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι υπάρχουν 
βιώσιμες από οικονομική και τεχνική άποψη εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες ο αιτών μπορεί να 
αξιοποιήσει χωρίς ουσιαστική αύξηση των δαπανών που τον επιβαρύνουν, εφόσον ο φορέας 
δεν γνωρίζει τις εγκαταστάσεις που υπόκεινται στη διαχείριση άλλων φορέων εκμετάλλευσης.

Τροπολογία 417
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης. Ως εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης νοούνται συνεργεία, 
εγκαταστάσεις αναμονής, συσκευές και 
αναγκαίες παρακαμπτήριες γραμμές, 
βοηθητικές γραμμές στάθμευσης ή άλλες 
βοηθητικές γραμμές για την έναρξη 
λειτουργίας ή τη μεταφορά των συρμών 
στις εγκαταστάσεις συντήρησης καθώς 
και τερματικοί σταθμοί και ιδιωτικοί 
βοηθητικοί σταθμοί.

Or. de

Τροπολογία 418
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 

τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης και παροχή 
υπηρεσιών μπορούν να απορριφθούν μόνο 
εάν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές 
επιλογές, οι οποίες επιτρέπουν στην 
αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση την 
εκμετάλλευση των οικείων μεταφορών
εμπορευμάτων ή επιβατών στην ίδια ή σε 
εναλλακτικές διαδρομές υπό οικονομικά 
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εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

αποδεκτούς όρους. Τούτο δεν υποχρεώνει 
τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης να κάνει 
επενδύσεις προκειμένου να ικανοποιεί όλα 
τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων. Το βάρος της απόδειξης της 
ύπαρξης βιώσιμης εναλλακτικής επιλογής 
βαρύνει τον ρυθμιστικό φορέα. Ο πάροχος 
εξυπηρέτησης υποχρεούται να παρέχει 
αιτιολόγηση για κάθε άρνηση πρόσβασης 
στην εγκατάστασή του ή παροχής της 
σχετικής υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 419
Mathieu Grosch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 
επιτρέπουν την εκμετάλλευση των οικείων 
μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών 
στην ίδια διαδρομή υπό οικονομικά 
αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης.

τα αιτήματα σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης μπορούν να 
απορριφθούν μόνο εάν υπάρχουν βιώσιμες 
και αποδεκτές εναλλακτικές επιλογές, οι 
οποίες τους επιτρέπουν την εκμετάλλευση 
των οικείων μεταφορών εμπορευμάτων ή 
επιβατών στην ίδια διαδρομή υπό 
οικονομικά αποδεκτούς όρους. Το βάρος 
της απόδειξης της ύπαρξης βιώσιμης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης·

Or. en

Τροπολογία 420
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο – 3 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ο πάροχος σιδηροδρομικής εξυπηρέτησης 
που διαχειρίζεται την εγκατάσταση 
υποχρεούται να παράσχει αιτιολόγηση για 
οποιαδήποτε άρνηση πρόσβασης στην 
εγκατάστασή του ή παροχής της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να παρέχεται η κατάλληλη αιτιολόγηση ώστε να υποβοηθείται η διερεύνηση, 
εφόσον χρειαστεί από το ρυθμιστικό φορέα. 

Τροπολογία 421
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 

όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
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τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους.

τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους. Εάν δεν 
είναι δυνατόν ένα κατάλληλο μέρος της 
χωρητικότητας να αφιερωθεί σε 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
διαφορετικές από εκείνες που είναι τμήμα 
του φορέα ή της επιχείρησης στην οποία 
ανήκει επίσης ο φορέας εκμετάλλευσης 
της εγκατάστασης, ο ρυθμιστικός φορέας 
θα αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις μαζί με 
όλους τους εμπλεκόμενους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν είναι δυνατόν ένα κατάλληλο μέρος της χωρητικότητας να αφιερωθεί σε 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις διαφορετικές από εκείνες που είναι τμήμα του φορέα ή της 
επιχείρησης στην οποία ανήκει επίσης ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, ο 
ρυθμιστικός φορέας θα αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους.

Τροπολογία 422
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 

όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων·
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εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους.

Or. en

Τροπολογία 423
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της εν λόγω 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
επαληθεύσει εάν η αίτηση απορρίφθηκε 
άνευ εύλογης αιτίας και, στην περίπτωση 
αυτή,  να εξασφαλίσει ότι το 
ενδεικνυόμενο μέρος της μεταφορικής 
ικανότητας διατίθεται στις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις πλην εκείνων που αποτελούν 
μέρος της εταιρείας ή της οντότητας στην 
οποία ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
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τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους.

εγκατάστασης. Ωστόσο, εάν νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις έχουν αναπτυχθεί 
για συγκεκριμένο τροχαίο υλικό στο 
πλαίσιο δημόσιας σύμβασης δυνάμει του 
κανονισμού 1370/2007, η χρήση τους 
μπορεί να περιορισθεί κατά 
προτεραιότητα στο συμβαλλόμενο φορέα 
για τη διάρκεια της σύμβασης, όπως το 
απαιτεί η παροχή της δημόσιας 
υπηρεσίας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, 
οι εγκαταστάσεις αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από μία 
σιδηροδρομική επιχείρηση για περίοδο 
δέκα ετών μετά την έναρξη της 
λειτουργίας τους Ωστόσο, όλες οι 
πλεονάζουσες ικανότητες πρέπει να είναι 
διαθέσιμη για οποιοδήποτε άλλο φορέα 
εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων, υπό 
την επίβλεψη του ρυθμιστικού φορέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρυθμιστικός φορέας οφείλει να ελέγχει το βάσιμο μιας άρνησης πρόσβασης στις υπηρεσίες. 
Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αποδεκτός λόγο, μπορεί να διατάξει την πρόσβαση του 
αιτούντος στις εν λόγω υπηρεσίες. Προκειμένου να μην εμποδίζονται άνευ λόγου οι 
νεοεισερχόμενοι, οι πλεονάζουσες ικανότητες είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από όλους 
τους φορείς.

Τροπολογία 424
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 

όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
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μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους.

μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα 

Or. en

Τροπολογία 425
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 

όταν ο σιδηροδρομικός φορέας 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα·
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στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που κατέχονται από το ρυθμιστικό φορέα και περιλαμβάνονται στη δήλωση 
δικτύου είναι επαρκείς για την εξεύρεση λύσης. 

Τροπολογία 426
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. . Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 εκτιμά αν η 
εγκατάσταση είναι σημαντική για την 
παροχή των υπηρεσιών μεταφορών και, 
αν χρειαστεί, λαμβάνει, με δική του 
πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας, 
κατάλληλα μέτρα για να εξακριβώσει αν 
ένα αίτημα απορρίφθηκε αδικαιολόγητα 
και, σε μια τέτοια περίπτωση, να 
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ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης.    

εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας που μπορεί 
να διατεθεί διατίθεται στις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις πλην εκείνων που αποτελούν 
μέρος της εταιρείας ή της οντότητας στην 
οποία ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης.    

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει ότι ο ρυθμιστικός φορέας εκτιμά αν η εγκατάσταση αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο για την άσκηση μεταφορών και ότι εξακριβώνει αν η απόρριψη αιτήματος 
χρήσης είναι αδικαιολόγητη. 

Τροπολογία 427
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. . Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης.     

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξετάσει αν το αίτημα απορρίφθηκε 
αδικαιολόγητα. Αν ισχύει το τελευταίο, 
διασφαλίζει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης.     
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η ετοιμότητα επένδυσης σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θα μειωθεί.  Ο φορέας 
κατασκευής/εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν μπορεί πια να βασίζεται στο ότι θα μπορεί να 
καλύπτει τις δικές του ανάγκες, καθώς τρίτοι, τα επιχειρηματικά σχέδια των οποίων ούτε 
γνωρίζει ούτε μπορεί να εκτιμήσει, θα αποκτούν πρόσβαση αναγκαστικά σε ανάλογες συνθήκες  
και θα του στερούν δυναμικό. Από την άλλη, ο φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης θα βαρύνεται με τον επιχειρηματικό κίνδυνο της εγκατάστασης εξυπηρέτησης. Οι 
ρυθμίσεις αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και αποτελούν δυσανάλογη επέμβαση στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας. 

Τροπολογία 428
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 

όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα·
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την έναρξη της λειτουργίας τους.

Or. en

Τροπολογία 429
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους.

όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους 

Or. nl

Τροπολογία 430
Debora Serracchiani
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόμενο μέρος 
της μεταφορικής ικανότητας διατίθεται 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πλην 
εκείνων που αποτελούν μέρος της 
εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 
ανήκει ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί για συγκεκριμένο τροχαίο 
υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από μία σιδηροδρομική 
επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών μετά 
την έναρξη της λειτουργίας τους.

όταν ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιμετωπίζει 
συγκρουόμενα αιτήματα επιχειρεί το 
βέλτιστο δυνατό συνδυασμό όλων των 
απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιμη 
εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 
να συνδυαστούν όλα τα αιτήματα χρήσης 
μεταφορικής ικανότητας της οικείας 
εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγμένων 
αναγκών, ο ρυθμιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55 λαμβάνει, με 
δική του πρωτοβουλία ή βάσει 
καταγγελίας, κατάλληλα μέτρα για να
αποφύγει κάθε είδος διακρίσεων και/ή 
άνισων συνθηκών ώστε να εξασφαλίζεται 
η διαφάνεια. Ωστόσο, οι νεόδμητες 
εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 
αναπτυχθεί τροχαίο υλικό μεγάλης 
ταχύτητας, σύμφωνα με την απόφαση της 
Επιτροπής 2008/232/ΕΚ της 21ης 
Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τις 
τεχνικές προδιαγραφές 
διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος 
τροχαίου υλικού του διευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης 
ταχύτητας1, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από μία 
σιδηροδρομική επιχείρηση για περίοδο 
πέντε ετών μετά την έναρξη της 
λειτουργίας τους·
οι νεόδμητες εγκαταστάσεις συντήρησης 
και άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις που 
έχουν αναπτυχθεί για συγκεκριμένο 
τροχαίο υλικό μπορούν να 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από μία 
σιδηροδρομική επιχείρηση για περίοδο 
πέντε ετών μετά την έναρξη της 
λειτουργίας τους·

Or. en
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Τροπολογία 431
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η πρόταση αποτελεί παρέμβαση στα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Ο ρυθμιστικός φορέας 
πρέπει να διαθέτει επαρκείς αρμοδιότητες για να εγγυάται και να ελέγχει την πρόσβαση χωρίς 
διακρίσεις στις εγκαταστάσεις.

Τροπολογία 432
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 433
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει νόημα σε σχέση με όλες τις διατάξεις που παρέχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε 
σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις. 

Τροπολογία 434
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

διαγράφεται

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αφορά τον τρόπο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υπάγεται σαφώς στο 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου που διέπει την ιδιοκτησία και διασφαλίζεται από τις θεμελιώδεις 
πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση για την μίσθωση ή πώληση εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης πρέπει να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους και να λαμβάνεται από τον 
ιδιοκτήτη της εγκατάστασης αυτής κατά τρόπο ανεξάρτητο.
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Τροπολογία 435
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση , χρονομίσθωση ή πώληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατή στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και η πώληση εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 436
Brian Simpson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον ένα έτος,
ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει δημόσια ότι 
η εκμετάλλευση της εγκατάστασης 
διατίθεται για απλή μίσθωση,
χρονομίσθωση ή πώληση για χρήση για 
δραστηριότητες που συνδέονται με τον 
σιδηροδρομικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 437
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση ή για 
επαναλειτουργία της εγκατάστασης σε 
περίπτωση αιτημάτων·

Or. en

Τροπολογία 438
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ετοιμότητα επένδυσης σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θα μειωθεί.  Ο φορέας 
κατασκευής/εκμετάλλευσης της εγκατάστασης δεν μπορεί πια να βασίζεται στο ότι θα μπορεί να 
καλύπτει τις δικές του ανάγκες, καθώς τρίτοι, τα επιχειρηματικά σχέδια των οποίων ούτε 
γνωρίζει ούτε μπορεί να εκτιμήσει, θα αποκτούν πρόσβαση αναγκαστικά σε ανάλογες συνθήκες  
και θα του στερούν δυναμικό. Από την άλλη, ο φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης θα βαρύνεται με τον επιχειρηματικό κίνδυνο της εγκατάστασης εξυπηρέτησης. Οι 
ρυθμίσεις αποθαρρύνουν τις επενδύσεις και αποτελούν δυσανάλογη επέμβαση στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας. 

Τροπολογία 439
Corien Wortmann-Kool
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη και εκφράζεται ενδιαφέρον με 
βάση αποδεδειγμένες ανάγκες, ο 
ιδιοκτήτης της ανακοινώνει δημόσια ότι η 
εκμετάλλευση της εγκατάστασης 
διατίθεται για απλή μίσθωση ή 
χρονομίσθωση, εκτός εάν ο φορέας 
εκμετάλλευσης μιας τέτοιας 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αποδείξει 
ότι μια συνεχιζόμενη διαδικασία 
μετατροπής εμποδίζει τη χρήση της από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση·

Or. en

Τροπολογία 440
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης που 
αναφέρεται στο Παράρτημα III, σημείο 
2, δεν χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον 
τρία συνεχή έτη και έχει εκφραστεί 
ενδιαφέρον από σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις προς τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εν λόγω 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης για 
πρόσβαση στην εγκατάσταση με βάση 
αποδεδειγμένες ανάγκες, ο ιδιοκτήτης της 
ανακοινώνει δημόσια ότι η εκμετάλλευση 
της εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση ως 
εγκατάσταση σιδηροδρομικής 
εξυπηρέτησης, συνολικά ή εν μέρει, εκτός 
εάν ο φορέας εκμετάλλευσης μιας τέτοιας 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης αποδείξει 
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ότι μια συνεχιζόμενη διαδικασία 
μετατροπής εμποδίζει τη χρήση της από 
οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση 

Or. en

Τροπολογία 441
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για πώληση,
απλή μίσθωση ή χρονομίσθωση, εκτός αν 
ο ιδιοκτήτης μπορεί να αποδείξει ότι η 
εγκατάσταση βρίσκεται σε διαδικασία 
αναδιοργάνωσης που εμποδίζει τη χρήση 
της από μια σιδηροδρομική επιχείρηση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δοθεί κάποια ευελιξία στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων, εφόσον 
αυτοί αποδεικνύουν ότι οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται σε έδαφος το οποίο μπορεί να 
υποβάλλεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, π.χ. πολεοδομικού τύπου, όπου είθισται να 
περνάει ένα μακρύ χρονικό διάστημα πριν από τη δυνατότητα χρήσης του.

Τροπολογία 442
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
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δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση. Αν αυτή έχει 
κατακυρωθεί προηγουμένως στη 
σιδηροδρομική επιχείρηση, θα πρέπει να 
διασαφήσει τα αίτια της μη χρήσης της.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η γνώση των λόγων που οδηγούν στη μη χρήση της εγκατάστασης θα βοηθήσει στη βελτίωση 
της παροχής υπηρεσιών και στην εκπλήρωση των στόχων της οδηγίας.

Τροπολογία 443
Antonio Cancian, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση, εκχώρηση ή χρονομίσθωση για 
δραστηριότητες συναφείς με τον 
σιδηρόδρομο. Σε περίπτωση μη 
κατανομής λόγω έλλειψης κατάλληλων 
αιτημάτων, ύστερα από αξιολόγηση του 
δημόσιου ενδιαφέροντος της υπηρεσίας, 
την οποία πραγματοποιεί ο ρυθμιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 
είναι δυνατόν πραγματοποιηθεί η διάθεση 
και πώληση της εγκατάστασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινισθεί ότι δημόσιες υπηρεσίες δύναται να πωλούνται, όχι όμως χωρίς 
έλεγχο από το ρυθμιστικό φορέα. 
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Τροπολογία 444
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 
χρησιμοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει
δημόσια ότι η εκμετάλλευση της 
εγκατάστασης διατίθεται για απλή 
μίσθωση ή χρονομίσθωση.

ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης
εξυπηρέτησης την χρησιμοποιεί σύμφωνα 
με τις αρχές αποτελεσματικότητας που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία και της 
ανακοινώνει δημόσια ότι η εκμετάλλευση 
της εγκατάστασης διατίθεται, υπό 
οποιαδήποτε μορφή παραχώρησης, 
εφόσον δεν την χρησιμοποιεί επί δύο 
τουλάχιστον συνεχή έτη·

Or. en

Τροπολογία 445
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο διαχειριστής υποδομής παρέχει 
οποιοδήποτε μέρος του φάσματος 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3, ως πρόσθετες 
υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 
αιτήματος σε σιδηροδρομική επιχείρηση 
κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις .

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προηγούμενες διατάξεις του εν λόγω άρθρου αρκούν

Τροπολογία 446
Michael Cramer, Isabelle Durant
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο διαχειριστής υποδομής παρέχει 
οποιοδήποτε μέρος του φάσματος 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3, ως πρόσθετες 
υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 
αιτήματος σε σιδηροδρομική επιχείρηση 
κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις .

3.όταν ο διαχειριστής υποδομής παρέχει 
οποιοδήποτε μέρος του φάσματος 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3, ως πρόσθετες 
υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 
αιτήματος σε σιδηροδρομική επιχείρηση 
κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις ·

η σιδηροδρομική επιχείρηση που 
αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια για ρεύμα 
έλξης είναι ελεύθερη να επιλέξει τον 
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας·
οι μοναδιαίες τιμές ενέργειας δεν 
συνδέονται με τον τύπο ή το μέγεθος της 
σιδηροδρομικής επιχείρησης, αλλά πρέπει 
να είναι ίσες για όλους τους πελάτες 

Or. en

Τροπολογία 447
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο διαχειριστής υποδομής παρέχει 
οποιοδήποτε μέρος του φάσματος 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3, ως πρόσθετες 
υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 
αιτήματος σε σιδηροδρομική επιχείρηση 
κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις .

3. όταν ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει 
οποιοδήποτε μέρος του φάσματος 
υπηρεσιών που περιγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3, ως πρόσθετες 
υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 
αιτήματος σε σιδηροδρομική επιχείρηση 
κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις ·

Or. en

Τροπολογία 448
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
μπορούν να ζητούν ευρύτερο φάσμα των 
απαριθμούμενων στο παράρτημα ΙΙΙ 
σημείο 4 βοηθητικών υπηρεσιών από το 
διαχειριστή υποδομής ή από άλλους 
προμηθευτές. Ο διαχειριστής υποδομής 
δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες 
αυτές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προηγούμενες διατάξεις του εν λόγω άρθρου αρκούν.

Τροπολογία 449
Mathieu Grosch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να 
ενημερώνεται και να έχει πρόσβαση στα 
σχετικά έγγραφα που αφορούν τα 
αιτήματα και τις αποφάσεις σύμφωνα με 
το Παράρτημα ΙΙΙ σημεία 1 και 2, έτσι 
ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει ότι 
οι αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 450
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παράρτημα III μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 451
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το παράρτημα III μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 290), νομικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
μπορούν να συμπληρώνουν ή να τροποποιούν μόνο μη ουσιώδη σημεία των νομοθετικών 
πράξεων. Η προτεινόμενη εν προκειμένω εξουσιοδότηση της Επιτροπής να τροποποιεί βασικές 
παραμέτρους της πολιτικής και των ρυθμίσεων στον τομέα των σιδηροδρόμων ξεπερνά κατά 
πολύ το όριο που θα επέτρεπε μία μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή. Οι τροποποιήσεις 
πρέπει επομένως να υπόκεινται στην κανονική διαδικασία συναπόφασης.

Τροπολογία 452
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παράρτημα III μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 

διαγράφεται
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60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία πράξεων κατ' εξουσιοδότηση.

Τροπολογία 453
Dieter-Lebrecht Koch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το παράρτημα III μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 454
Mathieu Grosch

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παράρτημα III μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 455
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το παράρτημα III μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 456
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Διατάξεις που περιλαμβάνονται σε 
διασυνοριακές συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών που εισάγουν διακρίσεις μεταξύ 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή που 
περιορίζουν την ελευθερία των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να 
εκμεταλλεύονται διασυνοριακές 
μεταφορές καταργούνται.

διαγράφεται

Οι εν λόγω συμφωνίες κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει τη 
συμβατότητα των εν λόγω συμφωνιών με 
την οδηγία και αποφασίζει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
64 παράγραφος 2, εάν οι συναφείς 
συμφωνίες μπορούν να συνεχίζουν να 
ισχύουν. Η Επιτροπή ανακοινώνει την 
απόφασή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να αφεθεί στα κράτη μέλη να  καθορίζουν τις αναγκαίες συνεργασίες, ιδίως στο 
πλαίσιο των ΥΓΣ που έχουν ορίσει. Πρόκειται για αμφισβήτηση της έννοιας της 
επικουρικότητας.
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Τροπολογία 457
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατάξεις που περιλαμβάνονται σε 
διασυνοριακές συμφωνίες μεταξύ κρατών 
μελών που εισάγουν διακρίσεις μεταξύ 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή που 
περιορίζουν την ελευθερία των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να 
εκμεταλλεύονται διασυνοριακές μεταφορές 
καταργούνται.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν 
ότι οι διασυνοριακές συμφωνίες που 
συνάπτουν δεν εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος ορισμένων σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων ή δεν συνεπάγονται 
περιορισμούς της ελευθερίας των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να 
εκμεταλλεύονται διασυνοριακές 
μεταφορές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διασυνοριακές συμφωνίες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην αυτονομία των 
κρατών μελών και να ανήκουν στην αρμοδιότητά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να 
παρεμβαίνει παρά μόνο εάν τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν επαρκώς  τους 
στόχους και εάν ή Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τους υλοποιήσει καλύτερα.

Τροπολογία 458
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εν λόγω συμφωνίες κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει τη 
συμβατότητα των εν λόγω συμφωνιών με 
την οδηγία και αποφασίζει, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
64 παράγραφος 2, εάν οι συναφείς 
συμφωνίες μπορούν να συνεχίζουν να 
ισχύουν. Η Επιτροπή ανακοινώνει την 
απόφασή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη 

Οι εν λόγω συμφωνίες κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει τη 
συμβατότητα των εν λόγω συμφωνιών με 
την οδηγία. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει 
ασυμφωνία μεταξύ μιας συμφωνίας και 
μιας διάταξης  του κοινοτικού δικαίου, 
μπορεί να αποφασίσει να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, για 
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μέλη. παραβίαση του κοινοτικού δικαίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί, με μια απλή απόφαση, να καταργήσει την εφαρμογή μιας 
διασυνοριακής συμφωνίας που έχει εγκριθεί δεόντως από δύο κράτη μέλη. Σύμφωνα με το 
άρθρο 17 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή οφείλει να μεριμνά για την εφαρμογή των συνθηκών, καθώς 
και των μέτρων που εγκρίνουν τα θεσμικά όργανα βάσει αυτών, υπό τον έλεγχο του δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 459
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της κατανομής των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών μελών, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης, η διαπραγμάτευση και η
εφαρμογή διασυνοριακών συμφωνιών 
μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων 
χωρών υπόκειται σε διαδικασία 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη της κατανομής των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και των 
κρατών μελών, βάσει του δικαίου της 
Ένωσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις και την εφαρμογή 
διασυνοριακών συμφωνιών μεταξύ των 
κρατών μελών και τρίτων χωρών υπόκειται 
σε διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Or. fr


