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Τροπολογία 460
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες 
ρυθμίσεις προκειμένου να παρακολουθεί 
τις τεχνικές και οικονομικές συνθήκες και 
τις εξελίξεις στην αγορά των ευρωπαϊκών 
σιδηροδρομικών μεταφορών.

(1) Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες 
ρυθμίσεις προκειμένου να παρακολουθεί 
τις τεχνικές και οικονομικές συνθήκες και 
τις εξελίξεις στην αγορά, την εξέλιξη των 
συνθηκών απασχόλησης και των 
κοινωνικών συνθηκών, καθώς και τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες 
ανταγωνισμού της Ένωσης στον τομέα
των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών 
μεταφορών.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των συνθηκών απασχόλησης και των κοινωνικών συνθηκών, 
καθώς και της συμμόρφωσης με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ένωσης αποτελεί πολύ 
σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση του "ευρωπαϊκού ενιαίου σιδηροδρομικού χώρου".

Τροπολογία 461
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών, προκειμένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα 
την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα 
και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν 

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων
και αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών, προκειμένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα 
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τις συνέπειες των μέτρων που έχουν 
θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο 
των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η 
Επιτροπή.

την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα 
και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν 
τις συνέπειες των μέτρων που έχουν 
θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο 
των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η 
Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να διευκολύνει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 462
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών, προκειμένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα 
την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα
και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν 
τις συνέπειες των μέτρων που έχουν 
θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο 
των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η 
Επιτροπή.

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών, 
συγκεκριμένα των ρυθμιστικών φορέων, 
και αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών εταίρων και τωνχρηστών του 
σιδηροδρομικού τομέα, προκειμένου να 
τους δώσει τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν καλύτερα την ανάπτυξη 
του εν λόγω τομέα τομέα και την εξέλιξη 
της αγοράς, να αξιολογούν τις συνέπειες 
των μέτρων που έχουν θεσπιστεί και να 
αναλύουν τον αντίκτυπο των μέτρων που 
σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να συμπεριλάβει τους κοινωνικούς εταίρους στην παρακολούθηση της 
σιδηροδρομικής αγοράς, καθώς και αντιπροσώπους των χρηστών. Από την πλευρά του, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων οφείλει να διατηρήσει τις αρμοδιότητές τους όσον 
αφορά τη διασφάλιση ενός βέλτιστου επιπέδου ασφάλειας.
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Τροπολογία 463
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών, προκειμένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα 
την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα 
και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν 
τις συνέπειες των μέτρων που έχουν 
θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο 
των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η 
Επιτροπή.

2. στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των 
ρυθμιστικών φορέων, και αντιπροσώπους 
των ενδιαφερομένων κλάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 
εταίρων και των πελατών του 
σιδηροδρομικού τομέα, προκειμένου να 
τους δώσει τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν καλύτερα την ανάπτυξη 
του σιδηροδρομικού τομέα και την εξέλιξη 
της αγοράς, να αξιολογούν τις συνέπειες 
των μέτρων που έχουν θεσπιστεί και να 
αναλύουν τον αντίκτυπο των μέτρων που 
σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή. Εν ανάγκη, 
η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων·

Or. nl

Τροπολογία 464
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών, προκειμένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα 

(2) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών, των 
ρυθμιστικών φορέων, των 
ενδιαφερόμενων σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
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την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα 
και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν 
τις συνέπειες των μέτρων που έχουν 
θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο 
των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η 
Επιτροπή.

χρηστών, προκειμένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα 
την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα 
και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν 
τις συνέπειες των μέτρων που έχουν 
θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο 
των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η 
Επιτροπή.

Or. de

Τροπολογία 465
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρηστών, προκειμένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα 
την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού τομέα 
και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν 
τις συνέπειες των μέτρων που έχουν 
θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο 
των μέτρων που σκοπεύει να λάβει η 
Επιτροπή.

(2) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 
εργασίες της συνεργάζεται στενά με 
αντιπροσώπους των κρατών μελών και 
αντιπροσώπους των ενδιαφερομένων 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
συνδικάτων, των κλαδικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
αντιπροσώπων των χρηστών, προκειμένου 
να τους δώσει τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν καλύτερα την ανάπτυξη 
του σιδηροδρομικού τομέα και την εξέλιξη 
της αγοράς, να αξιολογούν τις συνέπειες 
των μέτρων που έχουν θεσπιστεί και να 
αναλύουν τον αντίκτυπο των μέτρων που 
σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο των συνδικάτων, των κλαδικών συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και, κυρίως, των αντιπροσώπων των χρηστών σιδηροδρομικών υπηρεσιών, είναι 
σημαντικό οι συντελεστές αυτοί να λαμβάνονται υπόψη και να στηρίζεται η Επιτροπή σε ό,τι 
αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης των τεχνικών και οικονομικών συνθηκών και των 
εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών.
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Τροπολογία 466
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη χρήση των 
δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-
πλαίσιο στον τομέα των σιδηροδρόμων, 
ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδομή, 
την κατανομή της μεταφορικής 
ικανότητας, τις επενδύσεις για 
σιδηροδρομικές υποδομές, τις εξελίξεις 
όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των 
υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές που 
καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας,  τη χορήγηση αδειών και την 
εξέλιξη του βαθμού εναρμόνισης μεταξύ 
κρατών μελών  . Εξασφαλίζει την ενεργό 
συνεργασία μεταξύ των ενδεδειγμένων 
ρυθμιστικών φορέων στα κράτη μέλη.

3. η Επιτροπή παρακολουθεί τη χρήση των 
δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-
πλαίσιο στον τομέα των σιδηροδρόμων, 
ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδομή, 
την κατανομή της μεταφορικής 
ικανότητας, τις επενδύσεις για 
σιδηροδρομικές υποδομές, τις εξελίξεις 
όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των 
υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές που 
καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας,  τη χορήγηση αδειών, το βαθμό 
ανοίγματος της αγοράς, και την εξέλιξη 
του βαθμού εναρμόνισης μεταξύ κρατών 
μελών  . Εξασφαλίζει την ενεργό 
συνεργασία μεταξύ των ενδεδειγμένων 
ρυθμιστικών φορέων στα κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται σε αυτήν την αναδιατύπωση να υπογραμμιστεί η σημασία της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς στο σιδηροδρομικό τομέα· προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ουσιώδεις 
στοιχεία είναι το άνοιγμα της αγοράς και ο θεμιτός ανταγωνισμός. 

Τροπολογία 467
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη χρήση των 
δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-
πλαίσιο στον τομέα των σιδηροδρόμων, 
ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδομή, 
την κατανομή της μεταφορικής 

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη χρήση των 
δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-
πλαίσιο στον τομέα των σιδηροδρόμων, 
ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδομή, 
την κατανομή της μεταφορικής 
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ικανότητας, τις επενδύσεις για 
σιδηροδρομικές υποδομές, τις εξελίξεις 
όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των 
υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές που 
καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας,  τη χορήγηση αδειών και την 
εξέλιξη του βαθμού εναρμόνισης μεταξύ 
κρατών μελών  . Εξασφαλίζει την ενεργό 
συνεργασία μεταξύ των ενδεδειγμένων 
ρυθμιστικών φορέων στα κράτη μέλη.

ικανότητας, τις επενδύσεις για 
σιδηροδρομικές υποδομές, τις εξελίξεις 
όσον αφορά τις τιμές και την ποιότητα των 
υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές που 
καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας 
υπηρεσίας,  τη χορήγηση αδειών και την 
εξέλιξη του βαθμού εναρμόνισης, 
ειδικότερα στον τομέα των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, μεταξύ τωνκρατών 
μελών και εντός αυτών.. Εξασφαλίζει την 
ενεργό συνεργασία μεταξύ των 
ενδεδειγμένων ρυθμιστικών φορέων στα 
κράτη μέλη.

Or. fr

Τροπολογία 468
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά  έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με:

4. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά, και 
τουλάχιστον ανά τετραετία,  έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει τη συχνότητα με την οποία η Επιτροπή οφείλει να 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εργασίες της στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία 469
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις εξελίξεις της εσωτερικής αγοράς 
σιδηροδρομικών μεταφορών

α) τις εξελίξεις της εσωτερικής αγοράς 
σιδηροδρομικών μεταφορών 
συμπεριλαμβανομένου του βαθμού 
ανοίγματος της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 470
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ a) τις συνθήκες εργασίας που 
επικρατούν στα επιμέρους κράτη μέλη. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Εσφαλμένη ενοποίηση. Η διατύπωση αντιστοιχεί στην οδηγία 2004/51 που τροποποιεί την 
οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της 
Κοινότητας. Η παράμετρος των εργαζομένων πρέπει πάντως να ληφθεί υπόψη στην έκθεση. Σε 
τελική ανάλυση, οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες είναι το κλειδί για ένα αποτελεσματικό, 
ασφαλές και αποδοτικό σιδηροδρομικό σύστημα. Επιπλέον, θα μπορούσε και θα έπρεπε να 
δημιουργηθεί με την ευκαιρία ένα μέσο για την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της 
Λισαβόνας.

Τροπολογία 471
Brian Simpson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη 
των αγορών συντήρησης και εκπονεί 
μελέτη έως το 2012 προκειμένου να 
αξιολογηθούν τα οφέλη που θα μπορούσε 
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να έχει το άνοιγμα των αγορών 
συντήρησης. Η μελέτη πρέπει να αναλύει 
τον αντίκτυπο που θα είχε το άνοιγμα των 
αγορών συντήρησης στην αγορά 
σιδηροδρομικών φορέων εκμετάλλευσης 
και στην περαιτέρω διευκόλυνση της 
πρόσβασης των σιδηροδρομικών φορέων 
εκμετάλλευσης σε υπηρεσίες σχετικές με 
το σιδηρόδρομο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξεταστεί το δυναμικό των αγορών συντήρησης να προσφέρουν τεράστια οφέλη από 
πλευράς αποτελεσματικότητας. Τα αποτελέσματα της μελέτης και η παρακολούθηση των 
αγορών συντήρησης μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή να εκπονήσει ενδεχόμενα ρυθμιστικά 
μέτρα. 

Τροπολογία 472
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την παρακολούθηση της αγοράς από 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, 
καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα 
στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή.

για την παρακολούθηση της αγοράς από 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, 
καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα 
στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή·

α) ο βαθμός ανοίγματος της αγοράς και 
θεμιτού ανταγωνισμού σε κάθε κράτος 
μέλος 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται σε αυτήν την αναδιατύπωση να υπογραμμιστεί η σημασία της ολοκλήρωσης της 
εσωτερικής αγοράς στο σιδηροδρομικό τομέα· προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ουσιώδεις 
στοιχεία είναι το άνοιγμα της αγοράς και ο θεμιτός ανταγωνισμός.
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Τροπολογία 473
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την παρακολούθηση της αγοράς από 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, 
καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα 
στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή.

Για την παρακολούθηση της αγοράς από 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, 
καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα 
στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή:

Παράθεση και δημοσιοποίηση του είδους 
και του αριθμού καταγγελιών, 
παραπόνων και άλλων μορφών 
διαμαρτυριών εκ μέρους των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων καθώς και 
διακρίσεων και άλλων μορφών 
ζημιογόνων μέτρων εκ μέρους των 
διαχειριστών υποδομής, των πρώην 
κρατικών σιδηροδρόμων ή των διάδοχων 
εταιρειών τους.

Or. de

Τροπολογία 474
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την παρακολούθηση της αγοράς από 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, 
καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα 
στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή.

για την παρακολούθηση της αγοράς από 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποβάλλουν 
σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV, 
καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα 
στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή·

α) εξέλιξη των επιδόσεων των 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
αντιστάθμιση υποχρεώσεων δημόσιας 
υπηρεσίας (ΥΔΥ)·
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β) μερίδιο των σιδηροδρομικών 
επιχειρήσεων στις συνολικές επιδόσεις 
μεταφορών·
γ) πόροι και δραστηριότητες των 
ρυθμιστικών φορέων που λειτουργούν 
αποκλειστικά ως όργανα προσφυγής·
δ) συναφείς εξελίξεις σχετικά με 
αναδιοργανώσεις της κατεστημένης 
σιδηροδρομικής επιχείρησης και 
θέσπιση/εφαρμογή εθνικών στρατηγικών 
μεταφορών κατά το προηγούμενο έτος·
ε) σημαντικές πρωτοβουλίες/μέτρα 
κατάρτισης στον τομέα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών κατά το 
προηγούμενο έτος·
στ)  απασχολούμενοι σε σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και διαχειριστές υποδομής 
στο τέλος του προηγούμενου έτους·
ζ) επενδύσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο 
υψηλής ταχύτητας κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους·
η) μήκος σιδηροδρομικού δικτύου στο 
τέλος του προηγούμενου έτους·
θ) τέλη τροχαίας πρόσβασης κατά το 
προηγούμενο έτος·
ι) ύπαρξη μηχανισμού επιδόσεων που έχει 
θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 35 της 
παρούσας οδηγίας·
(ια) αριθμός σιδηροδρομικών αδειών σε 
ισχύ που έχουν εκδοθεί από αρμόδιες 
εθνικές αρχές·
ιβ) κατάσταση της εγκατάστασης 
ERTMS·
ιγ) αριθμός περιστατικών, ατυχημάτων 
και σοβαρών ατυχημάτων όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ, τα 
οποία συνέβησαν στο δίκτυο κατά το 
προηγούμενο έτος·
ιδ) άλλες σχετικές εξελίξεις·

Or. en
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Τροπολογία 475
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα IV 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 476
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση 
δικαιούται να ζητήσει άδεια στο κράτος 
μέλος όπου είναι εγκατεστημένη, υπό την 
προϋπόθεση ότι, συνολικά, άνω του 50% 
της εν λόγω σιδηροδρομικής επιχείρησης 
ανήκει και ελέγχεται πράγματι από κράτη 
μέλη ή υπηκόους κρατών μελών, άμεσα ή 
έμμεσα μέσω μιας ή περισσότερων 
ενδιάμεσων επιχειρήσεων, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά σε συμφωνία με 
τρίτη χώρα στην οποία συμβαλλόμενο 
μέρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

1. κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση 
δικαιούται να ζητήσει άδεια στο κράτος 
μέλος όπου είναι εγκατεστημένη. Ένα 
κράτος μέλος λαμβάνει απόφαση επί της 
αιτήσεως αδείας μιας σιδηροδρομικής 
επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη στο 
έδαφός του, όταν η σιδηροδρομική αυτή 
επιχείρηση είναι ιδιοκτησίας, σε ποσοστό
άνω του 50% συνολικά, συμφερόντων 
τρίτων μερών εκτός της ΕΕ και όταν τα 
τρίτα αυτά μέρη ασκούν πράγματι τον 
έλεγχό της άμεσα ή έμμεσα μέσω μιας ή 



AM\870643EL.doc 13/169 PE467.167v01-00

EL

περισσότερων ενδιάμεσων επιχειρήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο να προστατεύσει τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις σε 
χώρες όμορες τρίτων χωρών από την κυριαρχία των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων της τρίτης 
χώρας που ενεργούν με τρόπο αντίθετο προς τους κανόνες του ανταγωνισμού απέναντι στις 
επιχειρήσεις της ΕΕ. Η αναδιατύπωση (με σαφή αναφορά ότι τούτο αφορά τα συμφέροντα 
τρίτου μέρους) του κειμένου θα δώσει στα κράτη μέλη το βασικό δικαίωμα να αντιτίθενται σε 
αίτηση αδείας από συμφέροντα τρίτου μέρους. Τα κριτήρια που προτείνει η Επιτροπή 
διατηρούνται.

Τροπολογία 477
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση 
δικαιούται να ζητήσει άδεια στο κράτος 
μέλος όπου είναι εγκατεστημένη , υπό την 
προϋπόθεση ότι, συνολικά, άνω του 50% 
της εν λόγω σιδηροδρομικής επιχείρησης 
ανήκει και ελέγχεται πράγματι από κράτη 
μέλη ή υπηκόους κρατών μελών, άμεσα ή 
έμμεσα μέσω μιας ή περισσότερων 
ενδιάμεσων επιχειρήσεων, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά σε συμφωνία με 
τρίτη χώρα στην οποία συμβαλλόμενο 
μέρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση .

1. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση 
δικαιούται να ζητήσει άδεια στο κράτος 
μέλος όπου είναι εγκατεστημένη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που προσκομίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επιφέρουν επιπρόσθετες νομικές 
διευκρινίσεις, αλλά καθιστούν δυσπρόσιτη την κατανόησή τους.

Τροπολογία 478
Carlo Fidanza, Antonio Cancian



PE467.167v01-00 14/169 AM\870643EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση 
δικαιούται να ζητήσει άδεια στο κράτος 
μέλος όπου είναι εγκατεστημένη, υπό την 
προϋπόθεση ότι, συνολικά, άνω του 50% 
της εν λόγω σιδηροδρομικής επιχείρησης 
ανήκει και ελέγχεται πράγματι από κράτη 
μέλη ή υπηκόους κρατών μελών, άμεσα ή 
έμμεσα μέσω μιας ή περισσότερων 
ενδιάμεσων επιχειρήσεων, εκτός εάν 
προβλέπεται διαφορετικά σε συμφωνία με 
τρίτη χώρα στην οποία συμβαλλόμενο 
μέρος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

1. κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που 
προέρχεται από τρίτη χώρα δικαιούται να 
ζητήσει άδεια σε κράτος μέλος όπου είναι 
εγκατεστημένη, στο οποίο παρέχονται τα 
ίδια δικαιώματα στις ευρωπαϊκές 
σιδηροδρομικές επιχειρήσειςστην οικεία 
τρίτη χώρα, εκτός εάν προβλέπεται 
διαφορετικά σε συμφωνία με τρίτη χώρα 
στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναδιατύπωση εισάγει κριτήρια αμοιβαιότητας.

Τροπολογία 479
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν 
λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινού 
υποδείγματος της άδειας . 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.

5. η Επιτροπή λαμβάνει εκτελεστικά μέτρα 
που καθορίζουν λεπτομερώς την 
ακολουθητέα διαδικασία για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κοινού 
υποδείγματος της άδειας . 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·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια που θα πρέπει να ακολουθούνται από τις εθνικές αρχές είναι 
πολύ σημαντικά για τη διασφάλιση ενός ομοιογενούς πλαισίου. Συνεπώς, θα ήταν καλύτερο να 
ενισχυθεί η χρονική στιγμή της έγκρισής τους.

Τροπολογία 480
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ή 
κατ' εξακολούθηση παραβάσεις 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
κοινωνική ή εργατική νομοθεσία, 
περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων 
δυνάμει της νομοθεσίας περί προστασίας 
της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων, καθώς και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
τελωνειακή νομοθεσία, στην περίπτωση 
εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει 
διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές 
που υπόκεινται σε τελωνειακές 
διαδικασίες.

δ) δεν έχουν καταδικαστεί για 
οποιεσδήποτε παραβάσεις υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την κοινωνική ή 
εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων 
των υποχρεώσεων δυνάμει της νομοθεσίας 
περί προστασίας της γενικής ασφάλειας,
της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων, καθώς και των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
τελωνειακή νομοθεσία, στην περίπτωση 
εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει 
διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές 
που υπόκεινται σε τελωνειακές 
διαδικασίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τήρηση των διατάξεων για την ασφάλεια θα πρέπει να θεωρείται ουσιώδες στοιχείο.

Τροπολογία 481
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα V μπορεί να τροποποιείται 
βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη 

διαγράφεται
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διαδικασία του άρθρου 60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 482
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την 
επαγγελματική επάρκεια πληρούνται όταν 
η αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση είναι 
σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει ή θα 
διαθέτει διαχειριστική οργάνωση με τις 
απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την 
ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση 
επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας 
όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που 
ορίζονται στην άδεια εκμετάλλευσης.

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την 
επαγγελματική επάρκεια πληρούνται όταν 
η αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση είναι 
σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει
διαχειριστική οργάνωση με τις 
απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την 
ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση 
επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας 
όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που 
ορίζονται στην άδεια εκμετάλλευσης. Εδώ 
εντάσσονται επίσης οι πιστοποιήσεις της
αναγκαίας κατάρτισης του προσωπικού 
με πιστοποιητικά ελέγχου από αρμόδιο 
φορέα, τα πιστοποιητικά επάρκειας και 
κάθε στοιχείο πιστοποίησης επάρκειας.
Η επιχείρηση προσκομίζει επίσης 
απόδειξη ότι έχει πιστοποιητικό 
ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 10 της 
οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με 
ημερομηνία 29 Απριλίου 2004, σχετικά με 
την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην 
Κοινότητα1.
_____________
1 ΕΕ L 220 της 21.6.2004, σ.16.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με αυτή την τροπολογία αφαιρείται από το φορέα εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων η 
αποκλειστικότητα στο να αποφαίνεται για την επιτυχία της κατάρτισης.  Ομοίως διασφαλίζεται 
έτσι ότι το προσωπικό έχει περάσει από όλους τους ελέγχους επάρκειας (σωματική, ψυχική 
υγεία κλπ.) και έχει όλα τα πιστοποιητικά επάρκειας (εξετάσεις, άδεια οδήγησης συρμού, γνώση 
των διαδρομών κλπ.).  Επιπλέον, μία επιχείρηση σιδηροδρομικών μεταφορών πρέπει να πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις ήδη πριν από την είσοδο στην αγορά. 

Τροπολογία 483
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την 
επαγγελματική επάρκεια πληρούνται όταν 
η αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση είναι 
σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει ή θα 
διαθέτει διαχειριστική οργάνωση με τις 
απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την 
ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση 
επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας 
όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που 
ορίζονται στην άδεια εκμετάλλευσης.

οι απαιτήσεις όσον αφορά την 
επαγγελματική επάρκεια πληρούνται όταν 
η αιτούσα σιδηροδρομική επιχείρηση είναι 
σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει ή θα 
διαθέτει διαχειριστική οργάνωση με τις 
απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την 
ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση 
επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας 
όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που 
ορίζονται στην άδεια εκμετάλλευσης. Ο 
αιτών αποδεικνύει επίσης ότι κατέχει 
πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της οδηγίας 2004/49 κατά την 
υποβολή της αίτησής του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατοχή πιστοποιητικού ασφαλείας αποτελεί προαπαιτούμενο.

Τροπολογία 484
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου η σιδηροδρομική επιχείρηση 
είναι επαρκώς ασφαλισμένη, ώστε να 
καλύπτεται κατ' εφαρμογήν της εθνικής 
και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς 
αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον 
αφορά , τα εμπορεύματα, το ταχυδρομείο 
και τους τρίτους.

με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου η σιδηροδρομική επιχείρηση 
είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή διαθέτει 
εγγυήσεις στο πλαίσιο των όρων της 
αγοράς, ώστε να καλύπτεται κατ' 
εφαρμογήν της εθνικής και διεθνούς 
νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης 
ατυχημάτων, ιδίως όσον αφορά , τα 
εμπορεύματα, το ταχυδρομείο και τους 
τρίτους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την ελευθερία να εφαρμόζουν διάφορες 
αναλογικές επιλογές για την αστική ευθύνη, καθώς υφίστανται διαφορετικά επίπεδα κινδύνων 
στα διάφορα σιδηροδρομικά δίκτυα. Σε πολλά κράτη μέλη, επιλογές όπως η επάρκεια του ιδίου 
κεφαλαίου ή η ύπαρξη τραπεζικών εγγυήσεων χρησιμοποιούνται επιτυχώς για την κάλυψη της 
αστικής ευθύνης.

Τροπολογία 485
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου η σιδηροδρομική επιχείρηση 
είναι επαρκώς ασφαλισμένη , ώστε να 
καλύπτεται κατ' εφαρμογήν της εθνικής 
και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς 
αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον 
αφορά , τα εμπορεύματα, το ταχυδρομείο 
και τους τρίτους.

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου η σιδηροδρομική επιχείρηση 
είναι επαρκώς ασφαλισμένη , ώστε να 
καλύπτεται κατ' εφαρμογήν της εθνικής 
και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς 
αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον 
αφορά , τα εμπορεύματα, το ταχυδρομείο 
και τους τρίτους. Σε αυτό το πλαίσιο το 
ανώτατο ποσό κάλυψης ανέρχεται σε 100 
εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και ανά 
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ατύχημα. Σε περίπτωση συμμετοχής 
τρίτων αυτό το ποσό κάλυψης 
τεκμηριώνεται ως προς το ύψος του από 
τον παραγγελιοδόχο  καθώς και η 
καταβολή όλων των κοινωνικών 
εισφορών που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Με αυτή τη διευκρίνιση αποσαφηνίζεται ότι και οι εξωτερικοί πάροχοι προσωπικού πρέπει να 
έχουν την απαραίτητη ασφαλιστική κάλυψη.

Τροπολογία 486
Brian Simpson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου η σιδηροδρομική επιχείρηση 
είναι επαρκώς ασφαλισμένη, ώστε να 
καλύπτεται κατ' εφαρμογήν της εθνικής 
και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς 
αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον 
αφορά , τα εμπορεύματα, το ταχυδρομείο 
και τους τρίτους.

με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου η σιδηροδρομική επιχείρηση 
είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή διαθέτει 
ισοδύναμες εγγυήσεις και συμφωνίες που 
έχουν την έγκριση του ρυθμιστικού 
φορέα, ώστε να καλύπτεται κατ' 
εφαρμογήν της εθνικής και διεθνούς 
νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης 
ατυχημάτων, ιδίως όσον αφορά , τα 
εμπορεύματα, το ταχυδρομείο και τους 
τρίτους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στις κληρονομικές σιδηροδρομικές δραστηριότητες που κάνουν 
χρήση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και υπόκεινται σε έγκριση από τον εθνικό 
ρυθμιστικό φορέα.



PE467.167v01-00 20/169 AM\870643EL.doc

EL

Τροπολογία 487
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, 
όταν μια άδεια αναστέλλεται ή 
ανακαλείται λόγω μη συμμόρφωσης προς 
τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής 
επιφάνειας, ο φορέας έκδοσης των αδειών 
μπορεί να χορηγήσει προσωρινή άδεια 
μέχρις ότου αναδιοργανωθεί οικονομικά η 
σιδηροδρομική επιχείρηση, με την 
προϋπόθεση ότι η ασφάλεια δεν 
διακυβεύεται. Ωστόσο, η ισχύς της 
προσωρινής άδειας δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
άδειας.

(3) Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, 
όταν μια άδεια αναστέλλεται ή 
ανακαλείται λόγω μη συμμόρφωσης προς 
τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής 
επιφάνειας, ο φορέας έκδοσης των αδειών 
μπορεί να χορηγήσει προσωρινή άδεια 
μέχρις ότου αναδιοργανωθεί οικονομικά η 
σιδηροδρομική επιχείρηση, με την 
προϋπόθεση ότι η ασφάλεια δεν 
διακυβεύεται και ότι, στην περίοδο της 
προσωρινής άδειας, η επιχείρηση εξοφλεί 
πλήρως κάθε εκκρεμούσα οφειλή φόρου ή 
ασφαλιστικής εισφοράς που απορρέει από 
τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 
Ωστόσο, η ισχύς της προσωρινής άδειας 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της άδειας.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παραχωρούνται προσωρινές άδειες έως την αναδιοργάνωση της 
σιδηροδρομικής επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια δεν διακυβεύεται και ότι, στην 
περίοδο της προσωρινής άδειας, η επιχείρηση εξοφλεί πλήρως κάθε εκκρεμούσα οφειλή φόρου 
ή ασφαλιστικής εισφοράς που απορρέει από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Τροπολογία 488
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέραν των απαιτήσεων της παρούσας 
οδηγίας, η σιδηροδρομική επιχείρηση 
πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με τις 
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
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διατάξεις, οι οποίες συμβιβάζονται προς 
το κοινοτικό δίκαιο και εφαρμόζονται 
χωρίς διακρίσεις·  αυτό αφορά ιδίως:
α) τις ειδικές τεχνικές και λειτουργικές 
απαιτήσεις για τις σιδηροδρομικές 
υπηρεσίες·
β) τις απαιτήσεις ασφαλείας για το 
προσωπικό, το τροχαίο υλικό και την 
εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης·
γ) τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, 
την ασφάλεια, τις κοινωνικές συνθήκες
και τα δικαιώματα των εργαζομένων και 
των καταναλωτών·
δ) τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε 
όλες τις επιχειρήσεις του αντίστοιχου 
σιδηροδρομικού τομέα και των οποίων 
σκοπός είναι να προσφέρουν οφέλη ή 
προστασία στους καταναλωτές.
2. Μια σιδηροδρομική επιχείρηση μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να υποβάλλει στην 
Επιτροπή το ζήτημα της συμβατότητας 
των απαιτήσεων του εθνικού δικαίου με 
το κοινοτικό δίκαιο καθώς επίσης και το 
ζήτημα του κατά πόσον οι απαιτήσεις 
αυτές εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις.
Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι δεν 
πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, διατυπώνει γνώμη σχετικά με 
την ορθή ερμηνεία της παρούσας 
οδηγίας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 
258 της συνθήκης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διατήρηση της αρχικής διατύπωσης. Κατ' αρχήν η πρόθεση να περιοριστεί η νομοθεσία των 
κρατών μελών χάριν της κοινής ευρωπαϊκής είναι αξιέπαινη. Τούτο μπορεί ωστόσο να συμβεί 
μόνο όταν ισχύουν πανευρωπαϊκά δεσμευτικές εναρμονισμένες ρυθμίσεις γενικής ισχύος (όπως 
οι ΤSΙ). Η διαγραφή του άρθρου θα οδηγούσε σε έλλειμμα ασφάλειας. Το πρώην άρθρο 226 
αντιστοιχεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 258.
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Τροπολογία 489
Ismail Ertug

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες 
συμφωνίες περί διεθνών σιδηροδρομικών 
μεταφορών που ισχύουν στα κράτη μέλη 
όπου λειτουργούν. Επίσης, πρέπει να 
τηρούν τις οικείες τελωνειακές και 
φορολογικές διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διατήρηση της αρχικής διατύπωσης. Κατ' αρχήν η πρόθεση να περιοριστεί η νομοθεσία των 
κρατών μελών χάριν της κοινής ευρωπαϊκής είναι αξιέπαινη. Τούτο μπορεί ωστόσο να συμβεί 
μόνο όταν ισχύουν πανευρωπαϊκά δεσμευτικές εναρμονισμένες ρυθμίσεις γενικής ισχύος (όπως 
οι ΤSΙ). Η διαγραφή του άρθρου θα οδηγούσε σε έλλειμμα ασφάλειας.

Τροπολογία 490
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής υποδομής, ύστερα από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού 
φορέα του άρθρου 55,  συντάσσει και 
δημοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία 
λαμβάνεται έναντι καταβολής τέλους, το 
οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος 
δημοσίευσης της εν λόγω δήλωσης. Η 
δήλωση δικτύου δημοσιεύεται σε 
τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης. Το περιεχόμενο της δήλωσης 
δικτύου διατίθεται δωρεάν υπό 
ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή 
πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

1. Ο διαχειριστής υποδομής, ύστερα από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού 
φορέα του άρθρου 55,  συντάσσει και 
δημοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία 
λαμβάνεται έναντι καταβολής τέλους, το 
οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος 
δημοσίευσης της εν λόγω δήλωσης. Η 
δήλωση δικτύου δημοσιεύεται σε 
τουλάχιστον τρεις γλώσσες εργασίας της 
Επιτροπής. Το περιεχόμενο της δήλωσης 
δικτύου διατίθεται δωρεάν υπό 
ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή 
πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
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Σιδηροδρόμων (ERA). Σιδηροδρόμων (ERA).

Or. fr

Τροπολογία 491
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διαχειριστής υποδομής, ύστερα από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού 
φορέα του άρθρου 55,  συντάσσει και 
δημοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία 
λαμβάνεται έναντι καταβολής τέλους, το 
οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος 
δημοσίευσης της εν λόγω δήλωσης. Η 
δήλωση δικτύου δημοσιεύεται σε 
τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης. Το περιεχόμενο της δήλωσης 
δικτύου διατίθεται δωρεάν υπό 
ηλεκτρονική μορφή στην διαδικτυακή 
πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων (ERA).

1. ο διαχειριστής υποδομής, ύστερα από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
συμπεριλαμβανομένου του ρυθμιστικού 
φορέα του άρθρου 55,  συντάσσει και 
δημοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία 
λαμβάνεται έναντι καταβολής τέλους, το 
οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος 
δημοσίευσης της εν λόγω δήλωσης. Η 
δήλωση δικτύου δημοσιεύεται σε 
τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της 
Ένωσης. Το περιεχόμενο της δήλωσης 
δικτύου διατίθεται δωρεάν υπό 
ηλεκτρονική μορφή στην κοινή
διαδικτυακή πύλη που οι διαχειριστές 
υποδομών θα δημιουργήσουν στο πλαίσιο 
της συνεργασίας που αναφέρεται στα 
άρθρα 37 και 40·

Or. nl

Τροπολογία 492
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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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 493
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 494
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
πλαίσιο και οι κανόνες χρέωσης 
δημοσιεύονται στη δήλωση δικτύου.

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
πλαίσιο και οι κανόνες χρέωσης 
δημοσιεύονται στη δήλωση δικτύου.

Σε περιπτώσεις που απορρέουν από τις 
συνθήκες ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, 
οι αρχές και οι κανόνες χρέωσης δεν 
δημοσιεύονται στη δήλωση δικτύου, αλλά 



AM\870643EL.doc 25/169 PE467.167v01-00

EL

δημοσιεύονται ξεχωριστά, το αργότερο 3 
μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του νέου πίνακα δρομολογίων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, οι αρχές και οι κανόνες χρέωσης θα δημοσιεύονται πολύ πιο 
πριν απ' ό,τι γίνεται σήμερα. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα σε διαχειριστές ανταγωνιστικών 
υποδομών τρίτων χωρών να γνωρίζουν το επίπεδο χρέωσης εγκαίρως, ώστε να μπορούν να 
προσαρμόζουν αναλόγως (ή χαμηλότερα) τα δικά τους επίπεδα χρέωσης (π.χ. για τρένα που 
περνούν από τη Λευκορωσία ή την Ουκρανία). Συνεπώς, οι διαχειριστές υποδομής και οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις της ΕΕ τίθενται σε δυσμενή θέση.

Τροπολογία 495
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διαχειριστής υποδομής καθορίζει και 
εισπράττει το τέλος χρήσης της υποδομής.

ο διαχειριστής υποδομής καθορίζει και 
εισπράττει το τέλος χρήσης της υποδομής 
εκτός αν αρμόδιο για τον καθορισμό τους 
είναι το εθνικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με 
το συνταγματικό του δίκαιο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, σύμφωνα με το συνταγματικό τους δίκαιο, το εθνικό κοινοβούλιο έχει 
την αρμοδιότητα να καθορίζει τα τέλη για τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Η παρούσα τροπολογία 
επιδιώκει να θεσπίσει αυτή τη δυνατότητα, όπως συμβαίνει με την οδηγία 2009/12/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τα 
αερολιμενικά τέλη.

Τροπολογία 496
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι  οι 
διαχειριστές υποδομής συνεργάζονται για 
να διασφαλίσουν  την εφαρμογή
αποδοτικών συστημάτων χρέωσης για την
εκτέλεση σιδηροδρομικών μεταφορών με 
διέλευση από περισσότερα του ενός δίκτυα 
υποδομής. Οι διαχειριστές υποδομής
αποβλέπουν συγκεκριμένα, στην 
εξασφάλιση της βέλτιστης 
ανταγωνιστικότητας των διεθνών 
σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων και της αποτελεσματικής 
χρήσης  των σιδηροδρομικών δικτύων .

τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι  οι 
διαχειριστές υποδομής συνεργάζονται για 
να διασφαλίσουν  την εφαρμογή
αποδοτικών συστημάτων χρέωσης για την
εκτέλεση σιδηροδρομικών μεταφορών με 
διέλευση από περισσότερα του ενός δίκτυα 
υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή διατύπωση: οι στόχοι αυτοί υπενθυμίζονται ήδη σε ολόκληρη την οδηγία, ιδίως στο 
άρθρο 26 που αφορά τη βέλτιστη αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης ικανότητας υποδομής, 
κάτι που περιλαμβάνει και τις διεθνείς υπηρεσίες.

Τροπολογία 497
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
παράγραφος 1 εφαρμόζεται, μέσω 
συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της 
αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή 
υποδομής που καλύπτει περίοδο 
τουλάχιστον πέντε  ετών και προβλέπει την 
κρατική χρηματοδότηση.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
παράγραφος 1 εφαρμόζεται, μέσω 
συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της 
αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή 
υποδομής που καλύπτει περίοδο 
τουλάχιστον πέντε  ετών και προβλέπει την 
κρατική χρηματοδότηση και περιλαμβάνει 
ενδεικτικές προβλέψεις όσον αφορά το 
επίπεδο των διοδίων .

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να περιλάβει προβλέψεις διοδίων στις πολυετείς συμβάσεις ώστε 
να επιτρέψει στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να διαθέτουν μεσοπρόθεσμη ορατότητα.

Τροπολογία 498
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. αν, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, υπάρχει 
ήδη μια συμβατική συμφωνία μεταξύ του 
κράτους μέλους και του διαχειριστή 
υποδομής, η συμφωνία αυτή εξαιρείται 
από την εφαρμογή των παραγράφων 3, 4 
και 5 και του παραρτήματος VII έως τη 
λήξη του, ή τουλάχιστον για διάρκεια 5 
ετών μετά την ημερομηνία μεταφοράς 
του κειμένου αυτού από το οικείο κράτος 
μέλο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση ήταν αναγκαία για να αποφευχθεί η μη εφαρμογή των αναθεωρημένων κανόνων 
στις υπάρχουσες συμβατικές συμφωνίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας βάσει 
του άρθρου 68· περαιτέρω απαιτήσεις θα πρέπει θα εφαρμόζονται μόνον σε μια ακολουθητική 
συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη την πενταετή διάρκεια μετά την πραγματική ημερομηνία της 
μεταφοράς της οδηγίας στο νομοθετικό πλαίσιο του κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 66.

Τροπολογία 499
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βασικές αρχές και παράμετροι τέτοιου 
είδους συμφωνιών καθορίζονται στο 

διαγράφεται



PE467.167v01-00 28/169 AM\870643EL.doc

EL

παράρτημα VII, το οποίο μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

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 500
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βασικές αρχές και παράμετροι τέτοιου 
είδους συμφωνιών καθορίζονται στο 
παράρτημα VII, το οποίο μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

βασικές αρχές και παράμετροι τέτοιου 
είδους συμφωνιών καθορίζονται στο 
παράρτημα VII·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 501
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ρυθμιστικός φορέας του άρθρου 55 
αξιολογεί την καταλληλότητα των 
προβλεπόμενων μεσομακροπρόθεσμων 
εσόδων του διαχειριστή υποδομής για την 
κάλυψη των συμφωνηθέντων στόχων 
όσον αφορά τις επιδόσεις και διατυπώνει 
συναφείς συστάσεις, τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν από την υπογραφή της 
συμφωνίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ρυθμιστικός φορέας είναι ένας διαιτητής: η αξιολόγηση της συνέπειας των συμφωνηθέντων 
στόχων όσον αφορά τις επιδόσεις, όπως ορίζονται σε συμβατική συμφωνία, είναι ελεγκτική 
αρμοδιότητα του πολιτικού οργάνου του κράτους μέλους που την υπέγραψε.

Τροπολογία 502
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ρυθμιστικός φορέας του άρθρου 55 
αξιολογεί την καταλληλότητα των 
προβλεπόμενων μεσομακροπρόθεσμων 
εσόδων του διαχειριστή υποδομής για την 
κάλυψη των συμφωνηθέντων στόχων 
όσον αφορά τις επιδόσεις και διατυπώνει 
συναφείς συστάσεις, τουλάχιστον ένα 
μήνα πριν από την υπογραφή της 
συμφωνίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 503
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον ρυθμιστικό 
φορέα αιτιολόγηση σε περίπτωση που 
προτίθεται να μην ακολουθήσει τις εν 
λόγω συστάσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή απαντά στο αρμόδιο πολιτικό όργανο του κράτους μέλους, το οποίο είναι 
επιφορτισμένο με την αξιολόγηση της συνεκτικότητας της συμβατικής συμφωνίας.

Τροπολογία 504
Corien Wortmann-Kool

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή παρέχει στον ρυθμιστικό 
φορέα αιτιολόγηση σε περίπτωση που 
προτίθεται να μην ακολουθήσει τις εν 
λόγω συστάσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 505
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3 – εδάφιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναθεώρηση της σύμβασης μπορεί να 
προβλεφθεί μόνο μετά από έγκριση του 
ρυθμιστικού φορέα. Ο εν λόγω φορέας 
οφείελι να επιβεβαιώσει την ανάγκη και 
τον επείγοντα χαρακτήρα της 
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αναθεώρησης της σύμβασης, καθώς και 
τη δημοσιονομική δομή της νέας 
σύμβασης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
διαβουλεύονται με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, εντός προθεσμίας τουλάχιστον ενός 
μήνα προτού υπογραφεί η αναθεώρηση 
της σύμβασης και  να δημοσιεύουν το 
έγγραφο εντός ενός μηνός από τη σύναψή 
του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί κάθε καταχρηστική προσφυγή στην αναθεώρηση 
των πολυετών συμβάσεων προ της λήξης τους.

Τροπολογία 506
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τέλη χρήσης της σιδηροδρομικής 
υποδομής και των εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης  καταβάλλονται στο 
διαχειριστή υποδομής και στον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης και χρησιμοποιούνται για 
τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 
τους.

1. τα τέλη χρήσης της σιδηροδρομικής 
υποδομής και των σιδηροδρομικών
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
καταβάλλονται στο διαχειριστή υποδομής 
και στον φορέα εκμετάλλευσης της 
σιδηροδρομικής εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή διατύπωση: ένα νομοθετικό κείμενο δεν πρέπει να δίνει υποδείξεις για τους λόγους για 
τους οποίους απαιτείται και καταβάλλεται ένα τέλος.

Τροπολογία 507
Michael Cramer, Isabelle Durant, Georges Bach
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
φόροι και τα τέλη που εφαρμόζονται στην 
πρόσβαση στην εθνική υποδομή και στις 
βασικές εγκαταστάσεις επιβάλλονται 
κατά τρόπο αντίστοιχο με παρόμοιους 
φόρους και τέλη σε άλλα μέσα 
μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής της 
αρχής ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις 
της αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπήρξαν πρόσφατες περιπτώσεις που αλλαγές στην εργασιακή φορολογική νομοθεσία σε ένα 
κράτος μέλος οδήγησαν στην εφαρμογή ενός φόρου βαγονιού (επιβατών) για όλες τις 
σιδηροδρομικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο έδαφός του. Τούτο αύξησε ομοιόμορφα 
τις τιμές για τη διασυνοριακή επιβατική κυκλοφορία.

Τροπολογία 508
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης , 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών , σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης , 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών , σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1.

Ένα κράτος μέλος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 
κόστους που προκύπτει για το 
διαχειριστή υποδομής, δύναται, εφόσον η 
αγορά μπορεί να το ανεχθεί, να 
εισπράττει υψηλότερα τέλη με βάση 



AM\870643EL.doc 33/169 PE467.167v01-00

EL

αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς 
διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη βέλτιστη 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων. Στο σύστημα χρέωσης 
πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της 
παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.
Οι χρεώσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι 
τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από 
τη χρήση της υποδομής τομείς της 
αγοράς οι οποίοι μπορούν να 
καταβάλλουν τουλάχιστον τη δαπάνη που 
προκύπτει άμεσα, λόγω της 
εκμετάλλευσης των υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, συν ένα 
ποσοστό απόδοσης που μπορεί να ανεχθεί 
η αγορά.
Πριν από την έγκριση της επιβολής 
τέτοιων υψηλότερων τελών, τα κράτη 
μέλη αξιολογούν τη σκοπιμότητά τους για 
ειδικά τμήματα της αγοράς, λαμβάνοτας 
τουλάχιστον υπόψη τα ζεύγη τα οποία 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, 
σημείο 3, και προκρίνοντας αυτά που 
είναι σημαντικά. Ο κατάλογος τμημάτων 
της αγοράς που ορίζουν οι διαχειριστές 
υποδομής περιέχουν τουλάχιστον τα εξής 
τρία: υπηρεσίες εμπορευμάτων, 
υπηρεσίες επιβατών εντός του πλαισίου 
μιας σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας και 
άλλες υπηρεσίες επιβατών. Οι 
διαχειριστές υποδομής μπορούν να 
διακρίνουν περαιτέρω τμήματα αγοράς.
Καθορίζονται επίσης τα τμήματα αγοράς 
στα οποία οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
δεν ασκούν δραστηριότητα επί του 
παρόντος αλλά μπορεί να παρέχουν 
υπηρεσίες κατά την περίοδο ισχύος του 
συστήματος χρέωσης. Ο διαχειριστής 
υποδομής δεν περιλαμβάνει μεγαλύτερο 
τέλος στο σύστημα χρέωσης για αυτά τα 
τμήματα αγοράς.
Ο κατάλογος των τμημάτων αγοράς 
δημοσιεύεται στη δήλωση δικτύου και 
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αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε πέντε 
έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τέλος υποδομής που καθορίζεται επί του επιπέδου του άμεσου κόστους δεν μπορεί να 
καλύψει όλες τις δαπάνες του διαχειριστή υποδομής. Συνεπώς, το επίπεδο χρέωσης που μπορεί 
να ανεχθεί η αγορά για κάθε τμήμα αγοράς δεν πρέπει να θεωρείται ως η εξαίρεση αλλά πρέπει 
να αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της χρέωσης. Συνεπώς, το κείμενο για τις προσαυξήσεις 
μετακινείται από το άρθρο 32, παράγραφος 1 (εξαιρέσεις) στο άρθρο 31, παράγραφος 3 
(βασικές αρχές χρέωσης). Πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών η αξιολόγηση 
της σκοπιμότητας των προσαυξήσεων σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς.

Τροπολογία 509
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης , 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών , σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης , 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών , σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1. Εκτός από 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5, ο 
διαχειριστής υποδομής δεν μπορεί να 
επιβάλλει επίπεδο διοδίων που να 
υπερβαίνει το πλήρες κόστος της 
υποδομής, ανά μερίδιο αγοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο των διοδίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το κόστος της ανάκτησης του συνολικού 
κόστους των έργων υποδομής, ανά μερίδιο της αγοράς της αγοράς. Αυτό είναι ουσιαστικής 
σημασίας προκειμένου να αποφευχθεί η θέσπιση ασαφών διασταυρούμενων μηχανισμών 
χρηματοδότησης και να διατηρηθεί η οικονομική βιωσιμότητα ορισμένων δικτύων.
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Τροπολογία 510
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης, 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1.

με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης, 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν αυτήν 
την απαίτηση στη μεταφορά 
εμπορευμάτων προς ή από τρίτες χώρες 
σε ένα δίκτυο του οποίου το εύρος 
τροχιάς είναι διαφορετικό από το κύριο 
σιδηροδρομικό δίκτυο εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 511
Zigmantas Balčytis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης , 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών , σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1.

με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης , 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών , σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1.

Για τη μεταφορά εμπορευμάτων από και 
προς τρίτες χώρες σε ένα δίκτυο του 
οποίου το εύρος τροχιάς είναι 
διαφορετικό από το κύριο σιδηροδρομικό 
δίκτυο εντός της Ένωσης, οι διαχειριστές 
υποδομής μπορούν να ορίσουν 
υψηλότερα τέλη με στόχο την πλήρη 
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ανάκτηση του κόστους με το οποίο 
επιβαρύνονται·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων μέσω Βαλτικών Κρατών, κυριαρχεί η μεταφορά 
προέλευσης εκτός της ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα των 
διαχειριστών υποδομής να ανακτούν το πλήρες κόστος και να επενδύουν στην ανάπτυξη του 
σιδηροδρομικού δικτύου. Οι φορολογούμενοι της ΕΕ θα επιδοτούσαν υποδομές οι οποίες 
χρησιμοποιούνται κυρίως από την εμπορευματική κυκλοφορία που προέρχεται από τρίτες 
χώρες. Τα τρίτα μέρη θα επωφελούνταν σε μεγάλο βαθμό από αυτό το είδος μοντέλου που 
προτείνεται στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 512
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την ελάχιστη δέσμη πρόσβασης, 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών , σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1.

με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 5 
του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, το 
τέλος για την δέσμη επιχειρησιακής
πρόσβασης, που ορίζεται στο παράρτημα 
III, και της πρόσβασης τροχιάς στις 
οικείες σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, 
ορίζεται ίσο με το κόστος που προκύπτει 
άμεσα ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης των 
σιδηροδρομικών μεταφορών, σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 1. Με εξαίρεση 
τις τροποποιήσεις που αφορούν τις 
διατάξεις για το θόρυβο και και τους 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς, το τέλος 
υποδομής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
πλήρες κόστος της υποδομής για κάθε 
τμήμα της σιδηροδρομικής αγοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση είναι απαραίτητη όσον αφορά την πρόσβαση στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις 
του παραρτήματος III, καθώς και για τη διατήρηση των πιθανών τροποποιήσεων σύμφωνα με 
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τις διατάξεις που ορίζονται στην παράγραφο 5.

Τροπολογία 513
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 1 μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καταχρηστική επέμβαση της Επιτροπής στ εθνικά θέματα του σιδηροδρομικού τομέα.

Τροπολογία 514
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 1 μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 515
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από 
την νομοθεσία της Ένωσης για την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη 
υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2.

Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει
χρέωση, στους άλλους τρόπους 
μεταφοράς που αντιστοιχεί στο κόστος
των επιπτώσεων του θορύβου σύμφωνα με 
την νομοθεσία της Ένωσης, τα τέλη 
υποδομής του εν λόγω κράτους μέλους 
τροποποιούνται για να ληφθεί υπόψη το 
κόστος των επιπτώσεων του θορύβου που 
οφείλονται στην λειτουργία των 
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII σημείο 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συστηματική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 παράγραφος 5, έστω και αν οι 
διατάξεις της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους που προβλέπεται βάσει του νέου 
συστήματος «Ευροβινιέτα» είναι προαιρετική,  η εφαρμογή θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς , ιδιαίτερα μεταξύ των σιδηροδρομικών 
και οδικών μεταφορών.

Τροπολογία 516
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από 
την νομοθεσία της Ένωσης για την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη 
υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2.

τα τέλη υποδομής τροποποιούνται για να 
ληφθεί υπόψη το κόστος των επιπτώσεων 
του θορύβου που οφείλονται στην 
λειτουργία των σιδηροδρόμων σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 2.

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ουδέτερη 
επίπτωση στα έσοδα, εφόσον το κράτος 
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μέλος της εν λόγω υποδομής δεν 
εφαρμόζει χρέωση για τον θόρυβο στον 
οδικό τομέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή διαφοροποιημένων τελών για το θόρυβο πρέπει να ισχύσει σε όλους τους τρόπους 
μεταφοράς, προκειμένου να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού.

Τροπολογία 517
Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από 
την νομοθεσία της Ένωσης για την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη 
υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2.

Όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από τις 
εθνικές νομοθεσίες για την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων σε ένα κράτος 
μέλος, τα τέλη υποδομής τροποποιούνται 
στο εν λόγω κράτος μέλος, για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με αυτή τη διατύπωση εξασφαλίζονται ίσοι όροι για αμφότερους τους τρόπους μεταφοράς.

Τροπολογία 518
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η χρέωση του κόστους των όταν η χρέωση του κόστους των 
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επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από 
την νομοθεσία της Ένωσηςγια την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη 
υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2.

επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί κατά 
τρόπο υποχρεωτικό από την νομοθεσία 
της Ένωσηςγια την οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων, τα τέλη υποδομής 
τροποποιούνται αναλόγως για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2 με στόχο να 
ενθαρρυνθεί η προσαρμογή του τροχαίου 
υλικού με την έγκριση ενός λιγότερο 
θορυβώδους εξοπλισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρέωση του κόστους του θορύβου αφορά τόσο τον οδικό όσο και το σιδηροδρομικό τομέα: 
στο σιδηροδρομικό τομέα θα πρέπει να γίνουν κατάλληλες και αποτελεσματικές επενδύσεις.

Τροπολογία 519
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από 
την νομοθεσία της Ένωσης για την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη 
υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2.

5. όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από 
την νομοθεσία της Ένωσης για την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη 
υποδομής μπορούν να τροποποιηθούν για 
να ληφθεί υπόψη το κόστος των 
επιπτώσεων του θορύβου που οφείλονται 
στην λειτουργία των σιδηροδρόμων·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στην αντιστάθμιση για την επένδυση στην εγκατάσταση συστήματος μείωσης του 
θορύβου σε αμαξοστοιχίες δεν είναι σκόπιμη σε σχέση με τις αναληφθείσες δαπάνες. Η άμεση 
χρηματοδότηση της εγκατάστασης τροχαίου υλικού με κατάλληλα κατασκευαστικά μέρη 
(σύνθετα τροχοπέδιλα) ενδέχεται να είναι καταλληλότερος τρόπος μείωσης του θορύβου από τη 
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διαφοροποίηση των τελών που εισπράττουν οι διαχειριστές. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση της 
αρχής ότι μειώνονται τα τέλη χρησιμοποίησης υποδομών για τροχαίο υλικό που εκπέμπει 
λιγότερο θόρυβο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τελών για τους μεταφορείς που δεν 
χρησιμοποιούν τέτοιο τροχαίο υλικό.

Τροπολογία 520
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από 
την νομοθεσία της Ένωσης για την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη 
υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2.

τα τέλη υποδομής τροποποιούνται για να 
ληφθεί υπόψη το κόστος των επιπτώσεων
του θορύβου που οφείλονται στην 
λειτουργία των σιδηροδρόμων σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII σημείο 2·

Or. nl

Τροπολογία 521
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από
την νομοθεσία της Ένωσηςγια την οδική 
μεταφορά εμπορευμάτων, τα τέλη 
υποδομής τροποποιούνται για να ληφθεί 
υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 
θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 
των σιδηροδρόμων σύμφωνα με το 
παράρτημα VIII σημείο 2.

Όταν ένα κράτος μέλος εφαρμόζει, 
σύμφωνα με την νομοθεσία της Ένωσης, 
τη χρέωση του κόστους των επιπτώσεων 
του θορύβου  από την οδική μεταφορά 
εμπορευμάτων, τα τέλη υποδομής του εν 
λόγω κράτους μέλους μπορούν να 
τροποποιηθούν για να ληφθεί υπόψη το 
κόστος των επιπτώσεων του θορύβου που 
οφείλονται στην λειτουργία των 
σιδηροδρόμων σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII σημείο 2.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η δημιουργία  μειονεκτήματος για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η 
εισαγωγή μιας εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους για τις σιδηροδρομικές μεταφορές 
πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ παραλλήλου και υπό όρους παρόμοιους με εκείνους που ισχύουν 
για τους άλλους τρόπους μεταφοράς,εν προκειμένω τις οι οδικές μεταφορές.

Τροπολογία 522
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μια τέτοια τροποποίηση των τελών 
υποδομής θα επιτρέψει την αντιστάθμιση 
επενδύσεων στον εκ των υστέρων 
εξοπλισμό των σιδηροδρομικών 
οχημάτων με την οικονομικότερη 
διαθέσιμη βιώσιμη τεχνολογία πέδησης 
χαμηλού θορύβου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο καλύτερος τρόπος μείωσης των ηχητικών οχλήσεων είναι η εγκατάσταση συστημάτων 
πέδησης. Η θέσπιση ενός συστήματος κινήτρων θα ενθαρύνει τη διαρρύθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού.

Τροπολογία 523
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα VIII σημείο 2, μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60, ιδίως για να προσδιοριστούν τα 

διαγράφεται
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στοιχεία των διαφοροποιημένων τελών 
χρήσης υποδομής.

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 524
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα VIII σημείο 2, μπορεί να 
τροποποιείταιβάσει της εμπειρίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60, ιδίως για να προσδιοριστούν τα 
στοιχεία των διαφοροποιημένων τελών 
χρήσης υποδομής.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 525
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα VIII σημείο 2, μπορεί να 
τροποποιείταιβάσει της εμπειρίας, 

Το παράρτημα VIII σημείο 2, μπορεί να 
τροποποιείταιβάσει της εμπειρίας, 
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σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60, 
ιδίως για να προσδιοριστούν τα στοιχεία 
των διαφοροποιημένων τελών χρήσης 
υποδομής.

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 60, 
ιδίως για να προσδιοριστούν τα στοιχεία 
των διαφοροποιημένων τελών χρήσης 
υποδομής, υπό τον όρο ότι αυτό δεν 
οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού 
εις βάρος των σιδηροδρομικών 
μεταφορών..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των εξωτερικών στοιχείων που συνδέοντια με 
το θόρυβο δεν πρέπει να ζημιώνουν την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών μεταφορών 
έναντι των άλλων τρόπων μεταφοράς.

Τροπολογία 526
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τέλη χρήσης  υποδομής είναι δυνατόν 
να τροποποιούνται ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη το κόστος των λοιπών  επιπτώσεων 
στο περιβάλλον που οφείλονται στη 
λειτουργία του συρμού και δεν 
αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ σημείο 
2 . Κάθε  τέτοια τροποποίηση , η οποία 
είναι δυνατόν να εξασφαλίσει την 
απορρόφηση του εξωτερικού κόστους των 
ατμοσφαιρικών ρύπων που οφείλονται στη 
λειτουργία του σιδηροδρομικού 
δρομολογίου  διαφοροποιείται σύμφωνα με 
το μέγεθος της προκαλούμενης επίπτωσης.

Τα τέλη χρήσης  υποδομής είναι δυνατόν 
να τροποποιούνται ώστε να λαμβάνεται 
υπόψη το κόστος των λοιπών  επιπτώσεων 
στο περιβάλλον που οφείλονται στη 
λειτουργία του συρμού και δεν 
αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙΙ σημείο 
2 . Κάθε  τέτοια τροποποίηση , η οποία 
είναι δυνατόν να εξασφαλίσει την 
απορρόφηση του εξωτερικού κόστους των 
ατμοσφαιρικών ρύπων και της 
ηχορρύπανσης που οφείλονται στη 
λειτουργία του σιδηροδρομικού 
δρομολογίου  διαφοροποιείται σύμφωνα με 
το μέγεθος της προκαλούμενης επίπτωσης.

Or. de

Τροπολογία 527
Peter van Dalen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καταλογισμός άλλου είδους
περιβαλλοντικού κόστους ο οποίος 
συνεπάγεται αύξηση των συνολικών 
εσόδων του διαχειριστή της υποδομής, 
επιτρέπεται, εν τούτοις, μόνον εφόσον 
παρόμοια χρέωση επιτρέπεται από τη 
νομοθεσία της Ένωσης  για οδικές 
μεταφορές εμπορευμάτων  . Εάν η
χρέωση του εν λόγω  περιβαλλοντικού 
κόστους για οδικές μεταφορές 
εμπορευμάτων απαγορεύεται από την 
νομοθεσία της Ένωσης , η τροποποίηση 
αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα 
οποιαδήποτε συνολική μεταβολή των 
εσόδων του διαχειριστή υποδομής.

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 528
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο καταλογισμός άλλου είδους
περιβαλλοντικού κόστους ο οποίος 
συνεπάγεται αύξηση των συνολικών
εσόδων του διαχειριστή της υποδομής, 
επιτρέπεται, εν τούτοις, μόνον εφόσον
παρόμοια χρέωση επιτρέπεται από τη 
νομοθεσία της Ένωσης για οδικές 
μεταφορές εμπορευμάτων. Εάν η  χρέωση 
του εν λόγω  περιβαλλοντικού κόστους για 
οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 
απαγορεύεται από την νομοθεσία της 
Ένωσης, η τροποποίηση αυτή δεν έχει ως 
αποτέλεσμα οποιαδήποτε συνολική 
μεταβολή των εσόδων του διαχειριστή 
υποδομής.

ο καταλογισμός άλλου είδους
περιβαλλοντικού κόστους θα πρέπει να 
είναι ουδέτερος από άποψη εσόδων για 
τον διαχειριστή της υποδομής εφόσον δεν 
εισάγεται παρόμοια χρέωση στον οδικό 
τομέα του συγκεκριμένου κράτους 
μέλους·
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Αιτιολόγηση

Η εσωτερική ανάληψη του εξωτερικού κόστους είναι βασικό μέλημα της πολιτικής μεταφορών 
της ΕΕ. Η νομοθεσία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους τομείς· ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
επιτραπεί στο σιδηροδρομικό τομέα να κάνει κάποια πρώτα βήματα - χωρίς να δημιουργείται 
όμως ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Τροπολογία 529
Dominique Riquet, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η  χρέωση του περιβαλλοντικού 
κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 
έσοδα.Οι αρμόδιες αρχές τηρούν τις 
αναγκαίες πληροφορίες ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού 
της προέλευσης της χρέωσης του 
περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης 
του Τα κράτη μέλη παρέχουν τακτικά τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Εάν η χρέωση του περιβαλλοντικού 
κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 
έσοδα προς όφελος των συστημάτων 
μεταφορών.. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν τις 
αναγκαίες πληροφορίες ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού 
της προέλευσης της χρέωσης του 
περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης 
του. Τα κράτη μέλη παρέχουν τακτικά τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην καθιέρωση της αρχής της χρησιμοποίησης των πρόσθετων 
εσόδων για τα συστήματα μεταφορών ("earmarking")..

Τροπολογία 530
Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5



AM\870643EL.doc 47/169 PE467.167v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η  χρέωση του περιβαλλοντικού 
κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 
έσοδα.Οι αρμόδιες αρχές τηρούν τις 
αναγκαίες πληροφορίες ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού 
της προέλευσης της χρέωσης του 
περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης 
του Τα κράτη μέλη παρέχουν τακτικά τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Εάν η χρέωση του περιβαλλοντικού 
κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα 
έσοδα προς όφελος της ανάπτυξης των 
συστημάτων μεταφορών.. Οι αρμόδιες 
αρχές τηρούν τις αναγκαίες πληροφορίες 
ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα 
εντοπισμού της προέλευσης της χρέωσης 
του περιβαλλοντικού κόστους και της 
χρήσης του. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
τακτικά τις πληροφορίες αυτές στην 
Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 531
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η χρέωση του περιβαλλοντικού 
κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν 
τα έσοδα. Οι αρμόδιες αρχές τηρούν τις 
αναγκαίες πληροφορίες ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού 
της προέλευσης της χρέωσης του 
περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης 
του. Τα κράτη μέλη παρέχουν τακτικά τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Εάν η χρέωση του περιβαλλοντικού 
κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, αυτά 
θα διατεθούν από τα κράτη μέλη για τη 
βελτίωση της σιδηροδρομικής υποδομής. 
Οι αρμόδιες αρχές τηρούν τις αναγκαίες 
πληροφορίες ώστε να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης 
της χρέωσης του περιβαλλοντικού κόστους 
και της χρήσης του. Τα κράτη μέλη 
παρέχουν τακτικά τις πληροφορίες αυτές 
στην Επιτροπή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα σημαντικά προβλήματα είναι η έλλειψη επενδύσεων στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο από την πλευρά των κρατών, κρίνεται λογικό τα δημιουργούμενα έσοδα 
να επενδύονται στην υποδομή με στόχο τη βελτίωσή της.
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Τροπολογία 532
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
μείωση του θορύβου στην πηγή, οι 
κανόνες της ΕΕ περί συγχρηματοδότησης 
θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να 
επιτρέπουν τη συγχρηματοδότηση της 
προσαρμογής του τροχαίου υλικού, ενώ 
αναλόγως θα πρέπει να προσαρμοσθούν 
και οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μπορούν να γίνουν σημαντικές εξοικονομήσεις 
επενδύοντας σε πιο σύγχρονες τεχνολογίες μείωσης του θορύβου στην πηγή, σε σύγκριση με τη 
λήψη μέτρων προστασίας από το θόρυβο. Το κόστος για την "τεχνολογία στην πηγή" είναι 3 με 
4 φορές αποδοτικότερο σε σύγκριση με τα μέτρα προστασίας.

Τροπολογία 533
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 δεν 
καλύπτεται από το παρόν άρθρο. Εν πάση 
περιπτώσει, το τέλος που επιβάλλεται για 
τέτοιες υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το 
κόστος παροχής τους, συν ένα εύλογο 
κέρδος.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπεται κάποια διάκριση σε ό,τι αφορά την παροχή πρόσβασης και τη χρήση, όταν 
χρειάζεται, των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που αναφέρονται στο παράρτημα III: κάθε 
πάρχοχος σιδηροδρομικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή υποδομής, πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει το τέλος που αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα υπηρεσία.

Τροπολογία 534
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Όταν οι υπηρεσίες που αναφέρονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ σημεία 3 και 4 ως 
πρόσθετες και βοηθητικές, παρέχονται 
από ένα μόνον προμηθευτή, το τέλος που 
επιβάλλεται για την υπηρεσία δεν 
υπερβαίνει  το κόστος παροχής της, συν 
ένα εύλογο κέρδος  .

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν προβλέπεται κάποια διάκριση σε ό,τι αφορά την παροχή πρόσβασης και τη χρήση, όταν 
χρειάζεται, των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που αναφέρονται στο παράρτημα III: κάθε 
πάρχοχος σιδηροδρομικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του διαχειριστή υποδομής, πρέπει 
να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει το τέλος που αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα υπηρεσία.

Τροπολογία 535
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα κράτος μέλος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 
κόστους που προκύπτει για το 
διαχειριστή υποδομής, δύναται, εφόσον η 
αγορά μπορεί να το ανεχθεί, να 

διαγράφεται
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εισπράττει υψηλότερα τέλη με βάση 
αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς 
διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη βέλτιστη 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων . Στο σύστημα χρέωσης 
πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της 
παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.
Οι χρεώσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι 
τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από 
τη χρήση της υποδομής τομείς της 
αγοράς οι οποίοι μπορούν να 
καταβάλλουν τουλάχιστον τη δαπάνη που 
προκύπτει άμεσα, λόγω της 
εκμετάλλευσης των υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, συν ένα 
ποσοστό απόδοσης που μπορεί να ανεχθεί 
η αγορά.
Τα εν λόγω τμήματα της αγοράς 
καθορίζονται βάσει των κριτηρίων του 
παραρτήματος VIII σημείο 3 υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης του 
ρυθμιστικού φορέα. Για τα τμήματα της 
αγοράς για τα οποία δεν υπάρχει κίνηση, 
δεν συμπεριλαμβάνονται προσαυξήσεις 
στο σύστημα χρέωσης.
Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 3 μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τέλος υποδομής που καθορίζεται επί του επιπέδου του άμεσου κόστους δεν μπορεί να 
καλύψει όλες τις δαπάνες του διαχειριστή υποδομής. Συνεπώς, το επίπεδο χρέωσης που μπορεί 
να ανεχθεί η αγορά για κάθε τμήμα αγοράς δεν πρέπει να θεωρείται ως η εξαίρεση αλλά πρέπει 
να αποτελεί μία από τις βασικές αρχές της χρέωσης. Συνεπώς, το κείμενο για τις προσαυξήσεις 
μετακινείται από το άρθρο 32, παράγραφος 1 (εξαιρέσεις) στο άρθρο 31, παράγραφος 3 
(βασικές αρχές χρέωσης).
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Τροπολογία 536
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 
κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή 
υποδομής, δύναται, εφόσον η αγορά
μπορεί να το ανεχθεί, να εισπράττει 
υψηλότερα τέλη με βάση 
αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς 
διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη βέλτιστη 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων. Στο σύστημα χρέωσης 
πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της 
παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

ένα κράτος μέλος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 
κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή 
υποδομής, δύναται να επιτρέψει στον 
διαχειριστή υποδομής, για κάθε δεδομένο 
τμήμα αγοράς, και εφόσον το 
συγκεκριμένο τμήμα αγοράς μπορεί να το 
ανεχθεί, να εισπράττει υψηλότερο τέλος με 
βάση αποτελεσματικές, διαφανείς και 
χωρίς διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη βέλτιστη 
ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρομικού 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 537
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 
κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή 
υποδομής, δύναται, εφόσον η αγορά 
μπορεί να το ανεχθεί, να εισπράττει 
υψηλότερα τέλη με βάση αποτελεσματικές, 
διαφανείς και χωρίς διακρίσεις αρχές, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων . Στο σύστημα χρέωσης 
πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της 

Ενα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει 
στον διαχειριστή της υποδομής,
προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη 
ανάκτηση του κόστους που προκύπτει για 
το διαχειριστή υποδομής, και εφόσον το 
μερίδιο της αγοράς μπορεί να το ανεχθεί, 
να εισπράττει υψηλότερα τέλη με βάση 
αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς 
διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη βέλτιστη 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
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παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

φορτίου. Στο σύστημα χρέωσης πρέπει να 
τηρούνται οι αυξήσεις της 
παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει τους ρόλους των διαφόρων φορέων και να 
επισημάνει ότι η εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας πρέπει να πραγμτοποιηθεί ανά μερίδιο της 
αγοράς.

Τροπολογία 538
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα κράτος μέλος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 
κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή 
υποδομής, δύναται, εφόσον η αγορά 
μπορεί να το ανεχθεί, να εισπράττει 
υψηλότερα τέλη με βάση 
αποτελεσματικές, διαφανείς και χωρίς 
διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη βέλτιστη 
ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων. Στο σύστημα χρέωσης 
πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της 
παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

ένα κράτος μέλος, προκειμένου να 
εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 
κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή 
υποδομής, δύναται να επιτρέψει στον 
διαχειριστή υποδομής, για κάθε δεδομένο 
τμήμα της σιδηροδρομικής αγοράς, και
εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες είναι 
ανεκτές, να εισπράττει υψηλότερο τέλος
με βάση αποτελεσματικές, διαφανείς και 
χωρίς διακρίσεις αρχές, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη βέλτιστη αποδοτικότητα 
του σιδηροδρομικού τομέα. Στο σύστημα 
χρέωσης πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις 
της παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζονται διάφορα μοντέλα χρέωσης για τη χρησιμοποίηση της 
σιδηροδρομικής υποδομής: ύστερα από έγκριση του κράτους μέλους, ο διαχειριστής υποδομής 
θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα υψηλότερο τέλος, προκειμένου να επιτύχει αποδοτικότητα και 
βελτιστοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26.
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Τροπολογία 539
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω τμήματα της αγοράς 
καθορίζονται βάσει των κριτηρίων του 
παραρτήματος VIII σημείο 3 υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης του ρυθμιστικού 
φορέα. Για τα τμήματα της αγοράς για τα 
οποία δεν υπάρχει κίνηση, δεν 
συμπεριλαμβάνονται προσαυξήσεις στο 
σύστημα χρέωσης.

τα εν λόγω τμήματα της αγοράς 
καθορίζονται βάσει του παραρτήματος 
VIII σημείο 3 κατόπιν εξέτασης των 
ζευγών που απαριθμούνται σε αυτό και 
πρόκρισης αυτών που είναι σημαντικά, 
και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του 
ρυθμιστικού φορέα. Για τα τμήματα της 
αγοράς για τα οποία δεν υπάρχει κίνηση, 
δεν συμπεριλαμβάνονται προσαυξήσεις 
στο σύστημα χρέωσης·

Or. en

Τροπολογία 540
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω τμήματα της αγοράς 
καθορίζονται βάσει των κριτηρίων του 
παραρτήματος VIII σημείο 3 υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης του 
ρυθμιστικού φορέα. Για τα τμήματα της 
αγοράς για τα οποία δεν υπάρχει κίνηση, 
δεν συμπεριλαμβάνονται προσαυξήσεις 
στο σύστημα χρέωσης.

τα εν λόγω τμήματα της σιδηροδρομικής
αγοράς και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις 
που προτείνονται, καθορίζονται βάσει της 
διαδικασίας του παραρτήματος VIII 
σημείο 3. Για τα τμήματα της αγοράς για 
τα οποία δεν υπάρχει κίνηση, δεν 
συμπεριλαμβάνονται αρχικά
προσαυξήσεις στο σύστημα χρέωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθούν τα τμήματα της σιδηροδρομικής αγοράς στα οποία, σε ένα αρχικό 
στάδιο, δεν υπάρχει κίνηση, η προσαύξηση πρέπει να είναι μηδενική, πρέπει όμως να αυξηθεί 
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όταν αυξάνεται η κίνηση και το τμήμα της αγοράς μπορεί να ανεχθεί κάτι τέτοιο.

Τροπολογία 541
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα VIII σημείο 3 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 542
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 3 μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.
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Τροπολογία 543
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συρμοί που είναι εξοπλισμένοι με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου 
Αμαξοστοιχιών (ETCS) και κυκλοφορούν 
σε γραμμές εξοπλισμένες με εθνικά 
συστήματα ελέγχου-χειρισμού και 
σηματοδότησης απολαύουν προσωρινής 
μείωσης του τέλους χρήσης υποδομής 
σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 5.

Οι συρμοί που είναι εξοπλισμένοι με το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου 
Αμαξοστοιχιών (ETCS) και κυκλοφορούν 
σε γραμμές εξοπλισμένες με εθνικά 
συστήματα ελέγχου-χειρισμού και 
σηματοδότησης απολαύουν προσωρινής 
μείωσης του τέλους χρήσης υποδομής 
σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 5.
Ο διαχειριστής υποδομής είναι σε θέση 
να εξασφαλίζει ότι μια τέτοια μείωση δεν 
οδηγεί σε απώλεια εισοδήματος. Η 
μείωση αυτή αντισταθμίζεται από 
υψηλότερες χρεώσεις, στην ίδια 
σιδηροδρομική γραμμή, σε συρμούς που 
δεν είναι εξοπλισμένοι από το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών 
(ETCS).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός με το σύστημα ETCS πρέπει να υποστηρίζεται μέσω ενός συστήματος κινήτρων 
και επιβαρύνσεων το οποίο δεν θα οδηγεί σε μείωση των πόρων για τον διαχειριστή των 
υποδομών. Για την υλοποίηση του συστήματος αυτού προτιμάται μια προσέγγιση ανά 
σιδηροδρομική γραμμή. Παράλληλα, δεν συντρέχει λόγος να παρασχεθούν στην Επιτροπή 
δυνατότητες μονομερούς παρέμβασης.

Τροπολογία 544
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συρμοί που είναι εξοπλισμένοι με το 3. οι συρμοί που είναι εξοπλισμένοι με το 
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Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου 
Αμαξοστοιχιών (ETCS) και κυκλοφορούν 
σε γραμμές εξοπλισμένες με εθνικά 
συστήματα ελέγχου-χειρισμού και 
σηματοδότησης απολαύουν προσωρινής 
μείωσης του τέλους χρήσης υποδομής 
σύμφωνα με το παράρτημα VIII σημείο 
5.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου 
Αμαξοστοιχιών (ETCS) και κυκλοφορούν 
σε γραμμές εξοπλισμένες με εθνικά 
συστήματα ελέγχου-χειρισμού και 
σηματοδότησης απολαύουν προσωρινής 
μείωσης του τέλους χρήσης υποδομής στις
γραμμές που καλύπτονται από το 
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εξάπλωση και στις 
οποίες έχει εγκατασταθεί το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Διαχείρισης της 
Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS)·

Or. pl

Τροπολογία 545
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα VIII σημείο 5 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 546
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 5 μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 547
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα συστήματα χρέωσης υποδομής 
ενθαρρύνουν τις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και τους διαχειριστές 
υποδομής να ελαχιστοποιούν τη διαταραχή 
και βελτιώνουν την επίδοση του 
σιδηροδρομικού δικτύου μέσω μηχανισμού 
επιδόσεων. Ο μηχανισμός είναι δυνατόν να 
προβλέπει κυρώσεις για πράξεις που 
διαταράσσουν τη λειτουργία του δικτύου, 
αποζημίωση των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από τη διαταραχή και 
πριμοδότηση ως ανταμοιβή για επίδοση 
καλύτερη από την προγραμματισμένη.

1. τα συστήματα χρέωσης υποδομής 
ενθαρρύνουν τις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις και τους διαχειριστές 
υποδομής να ελαχιστοποιούν τη διαταραχή 
και βελτιώνουν την επίδοση του 
σιδηροδρομικού δικτύου μέσω μηχανισμού 
επιδόσεων. Ο μηχανισμός είναι δυνατόν να 
προβλέπει κυρώσεις για πράξεις που 
διαταράσσουν τη λειτουργία του δικτύου, 
αποζημίωση των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από τη διαταραχή και 
πριμοδότηση ως ανταμοιβή για επίδοση 
καλύτερη από την προγραμματισμένη, υπό 
την επιφύλαξη των κανόνων περί ευθύνης 
που βρίσκονται εν ισχύει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα επιδόσεων δεν σχετίζονται με τους κανόνες περί ευθύνης, ήτοι με τις συμφωνίες 
περί δικαιωμάτων των επιβατών ή ποιότητας του φορτίου.
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Τροπολογία 548
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 a. η Επιτροπή αξιολογεί τον ενδεικτικό 
πίνακα των βασικών αρχών του 
συστήματος επιδόσεων της 
σιδηροδρομικής υποδομής που ορίζεται 
στο παράρτημα VIII (4) ύστερα από 
περίοδο 4 ετών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δείκτες επίδοσης μπορούν να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου και έχουν ήδη 
προσαρμοστεί από τον ίδιο τον σιδηροδρομικό τομέα. Μια αναθεώρηση των δεικτών θα 
διασφάλιζε ότι λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς.

Τροπολογία 549
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι βασικές αρχές του μηχανισμού
επιδόσεων που αναφέρονται στο 
παράρτημαVIII σημείο 4  ισχύουν σε 
ολόκληρο το δίκτυο.

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.



AM\870643EL.doc 59/169 PE467.167v01-00

EL

Τροπολογία 550
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 4 μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αφού μεταφέρθηκαν τα βασικά στοιχεία του παραρτήματος VIII σημείο 4 στο κυρίως κείμενο, 
το παράρτημα περιέχει περισσότερο λεπτομερή στοιχεία του μηχανισμού επιδόσεων, τα οποία 
μπορούν να τροποποιούνται από την Επιτροπή, με το πρόσχημα της εξασφάλισης ενός επαρκούς 
επιπέδου ευελιξίας..

Τροπολογία 551
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παράρτημα VΙΙΙ σημείο 4 μπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εμπειρίας 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
60.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εμπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 552
Olga Sehnalová
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διαχειριστές υποδομής δύνανται να 
επιβάλλουν κατάλληλο τέλος για 
μεταφορική ικανότητα που διατίθεται
αλλά δεν χρησιμοποιείται. Το τέλος αυτό 
παρέχει κίνητρα για αποδοτική χρήση της 
μεταφορικής ικανότητας. Εάν υπάρχουν
περισσότεροι του ενός αιτούντες για 
σιδηροδρομική διαδρομή που πρόκειται 
να διατεθεί βάσει της ετήσιας διαδικασίας 
καθορισμού δρομολογίων, επιβάλλεται 
τέλος κράτησης.

οι διαχειριστές υποδομής δύνανται να 
επιβάλλουν κατάλληλο τέλος για 
μεταφορική ικανότητα που διατίθεται
αλλά δεν χρησιμοποιείται. Το τέλος αυτό 
παρέχει κίνητρα για αποδοτική χρήση της 
μεταφορικής ικανότητας. Εάν δύο ή
περισσότεροι αιτούντες ζητούν 
αλληλεπικαλυπτόμενες σιδηροδρομικές 
διαδρομές που πρόκειται να διατεθούν
βάσει της ετήσιας διαδικασίας καθορισμού 
δρομολογίων, επιβάλλεται τέλος κράτησης 
στον αιτούντα στον οποίο δόθηκε, αλλά 
δεν χρησιμοποιήθηκε, το σύνολο της 
σιδηροδρομικής διαδρομής ή μέρος 
αυτής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που περισσότεροι αιτούντες ζητούν μια σιδηροδρομική διαδρομή, επιβάλλεται 
τέλος κράτησης μόνο στην περίπτωση που μια σιδηροδρομική διαδρομή παραχωρείται αλλά δεν 
χρησιμοποιείται.

Τροπολογία 553
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει 
μεταφορική ικανότητα υποδομής με σκοπό 
την παροχή διεθνών μεταφορών επιβατών, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2, ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους διαχειριστές 
υποδομής και τους ενδιαφερόμενους 
ρυθμιστικούς φορείς. Προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν  ο σκοπός του διεθνούς 
δρομολογίου είναι  η μεταφορά επιβατών 

4. Όταν αιτών προτίθεται να ζητήσει 
μεταφορική ικανότητα υποδομής με σκοπό 
την παροχή διεθνών και/ή εθνικών 
μεταφορών επιβατών, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2, ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους διαχειριστές υποδομής 
και τους ενδιαφερόμενους ρυθμιστικούς 
φορείς. Προκειμένου να εκτιμηθεί αν  ο 
σκοπός του διεθνούς δρομολογίου είναι  η 
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μεταξύ σταθμών που βρίσκονται σε 
διαφορετικά κράτη μέλη, και ποιες είναι  οι 
πιθανές οικονομικές επιπτώσεις στις 
υφιστάμενες συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, οι ρυθμιστικοί φορείς 
διασφαλίζουν ότι ενημερώνεται κάθε 
αρμόδια αρχή που έχει αναθέσει, επί της 
διαδρομής, δρομολόγιο σιδηροδρομικών 
μεταφορών επιβατών καθοριζόμενο σε 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
κάθε άλλη ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή 
με δικαίωμα να περιορίζει την πρόσβαση 
δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 3, και 
κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση που 
εκτελεί τη σύμβαση παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας επί της διαδρομής του εν λόγω 
δρομολογίου διεθνούς μεταφοράς 
επιβατών.

μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών που 
βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη, 
και ποιες είναι  οι πιθανές οικονομικές 
επιπτώσεις στις υφιστάμενες συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, οι 
ρυθμιστικοί φορείς διασφαλίζουν ότι 
ενημερώνεται κάθε αρμόδια αρχή που έχει 
αναθέσει, επί της διαδρομής, δρομολόγιο 
σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών 
καθοριζόμενο σε σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας, κάθε άλλη 
ενδιαφερόμενη αρμόδια αρχή με δικαίωμα 
να περιορίζει την πρόσβαση δυνάμει του 
άρθρου 9 παράγραφος 3, και κάθε 
σιδηροδρομική επιχείρηση που εκτελεί τη 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας επί 
της διαδρομής του εν λόγω δρομολογίου 
διεθνούς και/ή εθνικής μεταφοράς 
επιβατών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ληφθεί υπόψη το άνοιγμα των υπηρεσιών εθνικών μεταφορών 
επιβατών στον ανταγωνισμό..

Τροπολογία 554
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδομής, 
των οποίων οι αποφάσεις περί κατανομής 
έχουν επιπτώσεις σε άλλους διαχειριστές 
υποδομής, συνεργάζονται προκειμένου  να 
συντονίσουν την κατανομή μεταφορικής 
ικανότητας υποδομής σε διεθνές επίπεδο 
χωρίς να θίγονται οι συγκεκριμένοι 
κανόνες της νομοθεσίας της Ένωσης περί 
σιδηροδρομικών δικτύων μεταφοράς 
εμπορευμάτων. Στις διαδικασίες αυτές 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδομής, 
των οποίων οι αποφάσεις περί κατανομής 
έχουν επιπτώσεις σε άλλους διαχειριστές 
υποδομής, συνεργάζονται προκειμένου  να 
συντονίσουν την κατανομή μεταφορικής 
ικανότητας υποδομής σε διεθνές επίπεδο 
χωρίς να θίγονται οι συγκεκριμένοι 
κανόνες της νομοθεσίας της Ένωσης περί 
σιδηροδρομικών δικτύων μεταφοράς 
εμπορευμάτων. Οι εκπρόσωποι αυτοί
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μπορούν να συμμετέχουν κατάλληλοι 
εκπρόσωποι διαχειριστών υποδομής από 
τρίτες χώρες .

μεριμνούν ώστε οι όροι συμμετοχής, οι 
μέθοδοι λειτουργίας της εν λόγω 
συνεργασίας και όλα τα κριτήρια 
αξιολόγησης και κατανομής της 
μεταφορικής ικανότητας υποδομής, να 
δημοσιοποιούνται. Στις διαδικασίες 
αυτές μπορούν να συμμετέχουν 
κατάλληλοι εκπρόσωποι διαχειριστών 
υποδομής από τρίτες χώρες .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ενσωματωθεί η παράγραφος 4 του άρθρου 40 στην παράγραφο 
1 του ιδίου άρθρου.

Τροπολογία 555
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 57, ενημερώνονται 
σχετικά και καλούνται να παρίστανται ως 
παρατηρητές σε όλες τις συσκέψεις στις 
οποίες καταρτίζονται κοινές αρχές και 
πρακτικές για την κατανομή της υποδομής. 
Στην περίπτωση συστημάτων κατανομής 
με βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56.

2. η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 57, ενημερώνονται 
σχετικά με τις κοινές αρχές και πρακτικές 
για την κατανομή της υποδομής. Στην 
περίπτωση συστημάτων κατανομής με 
βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της πρότασης της Επιτροπής προβλέπει υπερβολικά υψηλό επίπεδο παρεμβατισμού 
της Επιτροπής και των ρυθμιστικών φορέων στις δραστηριότητες συνέλευσης των διαχειριστών 
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υποδομής, γι' αυτό και θα πρέπει να χαραχθεί μια πιο σαφής γραμμή ανάμεσα στον εποπτικό 
ρόλο/ρόλο παρατηρητή του ρυθμιστικού φορέα και της επιχείρησης.

Τροπολογία 556
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 57,  ενημερώνονται 
σχετικά και καλούνται να παρίστανται 
ως παρατηρητές σε όλες τις συσκέψεις 
στις οποίες καταρτίζονται κοινές αρχές 
και πρακτικές για την κατανομή της 
υποδομής. Στην περίπτωση συστημάτων 
κατανομής με βάση συστήματα 
πληροφορικής, οι ρυθμιστικοί φορείς 
λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες από τα 
εν λόγω συστήματα ώστε να είναι σε θέση 
να εκτελούν την ρυθμιστική τους εποπτεία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56  .

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 57,  ενημερώνονται 
σχετικά με τις κοινές αρχές και πρακτικές 
για την κατανομή της υποδομής. Στην 
περίπτωση συστημάτων κατανομής με 
βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56  .

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νομικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
οργανώνουν τις δραστηριότητές τους ελεύθερα, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να προσκαλούν 
παρατηρητές Η επιτροποί και οι ρυθμιστικοί φορείς ενημερώνονται σχετικά με τις αποφάσεις 
που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις.

Τροπολογία 557
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 

2. η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 
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σύμφωνα με το άρθρο 57, ενημερώνονται 
σχετικά και καλούνται να παρίστανται ως 
παρατηρητές σε όλες τις συσκέψεις στις 
οποίες καταρτίζονται κοινές αρχές και 
πρακτικές για την κατανομή της υποδομής. 
Στην περίπτωση συστημάτων κατανομής 
με βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56.

σύμφωνα με το άρθρο 57, ενημερώνονται 
σχετικά με τις κοινές αρχές και πρακτικές 
για την κατανομή της υποδομής. Στην 
περίπτωση συστημάτων κατανομής με 
βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή και οι ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να ενημερώνονται σωστά, δεν χρειάζεται όμως να 
συμμετέχουν στην έγκριση επιχειρηματικών αποφάσεων.

Τροπολογία 558
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 57, ενημερώνονται 
σχετικά και καλούνται να παρίστανται ως 
παρατηρητές σε όλες τις συσκέψεις στις 
οποίες καταρτίζονται κοινές αρχές και 
πρακτικές για την κατανομή της υποδομής. 
Στην περίπτωση συστημάτων κατανομής 
με βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56.

2. η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 57, ενημερώνονται 
σχετικά με τις κοινές αρχές και πρακτικές 
για την κατανομή της υποδομής. Στην 
περίπτωση συστημάτων κατανομής με 
βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ρυθμιστικοί φορείς έχουν διαφορετικούς ρόλους: τα καθήκοντά 
τους συνίστανται στον έλεγχο, την εξεύρεση λύσεων βάσει του διαιτητικού τους ρόλου, καθώς 
και την επιβολή κυρώσεων, ενώ η λήψη των στρατηγικών αποφάσεων εναπόκειται σε άλλα 
όργανα, στο πλαίσιο του πλήρους σεβασμού των διατάξεων της οδηγίας.

Τροπολογία 559
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 
ρυθμιστικών φορέων που συνεργάζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 57,  ενημερώνονται
σχετικά και καλούνται να παρίστανται ως 
παρατηρητές σε όλες τις συσκέψεις στις 
οποίες καταρτίζονται κοινές αρχές και 
πρακτικές για την κατανομή της υποδομής. 
Στην περίπτωση συστημάτων κατανομής 
με βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56  .

2. Η Επιτροπή ενημερώνεται σχετικά και 
καλείται να παρίσταται ως παρατηρητής
σε όλες τις συσκέψεις στις οποίες 
καταρτίζονται κοινές αρχές και πρακτικές 
για την κατανομή της υποδομής. Στην 
περίπτωση συστημάτων κατανομής με 
βάση συστήματα πληροφορικής, οι 
ρυθμιστικοί φορείς λαμβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες από τα εν λόγω συστήματα 
ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 
ρυθμιστική τους εποπτεία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 56  .

Or. es

Τροπολογία 560
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε κάθε σύσκεψη ή άλλη δραστηριότητα 
που διενεργείται για την κατανομή 
μεταφορικής ικανότητας υποδομής για 
διαδικτυακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, οι 
αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από 

3. Σε κάθε σύσκεψη ή άλλη δραστηριότητα 
που διενεργείται για την κατανομή 
μεταφορικής ικανότητας υποδομής για 
διαδικτυακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες, οι 
αποφάσεις λαμβάνονται από εκπροσώπους 
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εκπροσώπους των διαχειριστών υποδομής. των διαχειριστών υποδομής. Σε 
περίπτωση έμμονης διαφωνίας μεταξύ 
των εκπροσώπων των  διαχειριστών 
υποδομής, το δίκτυο ρυθμιστικών 
φορέων, όπως ορίζεται στο άρθρο 57, 
μπορεί να κληθεί για διαιτησία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να προβλέψει τη δυνατότητα παρε΄μβασης του δικτύου 
ρυθμιστικών φορέων για λόγους διαιτησίας σε περίπτωση έμμονης διαφοράς μεταξύ των 
διαχειριστών υποδομών.

Τροπολογία 561
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι συμμετέχοντες στη συνεργασία που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μεριμνούν 
ώστε οι όροι συμμετοχής, οι μέθοδοι 
λειτουργίας της εν λόγω συνεργασίας και 
όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και 
κατανομής της μεταφορικής ικανότητας 
υποδομής, να δημοσιοποιούνται.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η μετατόπιση της εν λόγω παραγράφου στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 40.

Τροπολογία 562
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τη συνεργασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι διαχειριστές υποδομής 
αξιολογούν την ανάγκη και, όπου 
απαιτείται, προτείνουν και οργανώνουν 
διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές προς 
διευκόλυνση της λειτουργίας 
σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ad hoc 
αίτημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48.

Κατά τη συνεργασία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι διαχειριστές υποδομής 
αξιολογούν την ανάγκη και, όπου 
απαιτείται, προτείνουν και οργανώνουν 
διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές προς 
διευκόλυνση της λειτουργίας 
σιδηροδρομικών μεταφορών 
εμπορευμάτων που υπόκεινται σε ad hoc 
αίτημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48. Η 
εν λόγω συνεργασία πρέεπι να θεσπίσει 
τους μηχανισμούς που να διασφαλίζουν 
ότι οι απαντήσεις σε ad hoc αιτήματα 
από διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες 
δίνονται εντός μέγιστης προθεσμίας πέντε 
εργάσιμων ημερών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές εάν και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι προθεσμίες απάντησης των πέντε 
εργάσιμων ημερών του άρθρου 48.

Τροπολογία 563
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
διαφορετικούς κανόνες για δίκτυα που 
είναι τεχνολογικά διαχωρισμένα από το 
κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ, εάν 
χρειάζεται ειδική συνεργασία στην 
κατανομή ικανοτήτων υποδομής για 
κίνηση προερχόμενη από ή κατεθυνόμενη 
σε τρίτες χώρες

Or. en
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Τροπολογία 564
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν 
διαφορετικούς κανόνες για δίκτυα που 
είναι τεχνολογικά διαχωρισμένα από το 
κύριο σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ, εάν 
χρειάζεται ειδική συνεργασία στην 
κατανομή ικανοτήτων υποδομής για 
κίνηση προερχόμενη από ή κατεθυνόμενη 
σε τρίτες χώρες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ό,τι αφορά την κατανομή ικανοτήτων και τον συντονισμό με τρίτες χώρες, τα οικεία κράτη 
μέλη - ήτοι τα Βαλτικά Κράτη - πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες 
που να εφαρμόζονται στην εισερχόμενη ή εξερχόμενη κίνησή τους με τρίτες χώρες.

Τροπολογία 565
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αιτήματα για μεταφορική ικανότητα 
υποδομής μπορούν να υποβάλλονται από 
αιτούντες κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας.

1. Τα αιτήματα για μεταφορική ικανότητα 
υποδομής μπορούν να υποβάλλονται από 
τους αιτούντες. Προκειμένου να 
χρησιμοποιούν την εν λόγω μεταφορική 
ικανότητα υποδομής, και στο ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό δίκτυο για 
ανταγωνιστικές εμπορευματικές 
μεταφορές, οι αιτούντες ορίζουν μια 
σιδηροδρομική επιχείρηση η οποία 
συνάπτει συμφωνία με τον διαχειριστή 
υποδομής σύμφωνα με το άρθρο 28.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Cet amendement reprend la formulation utilisée dans le règlement (UE) Η τροπολογία 
υιοθετεί τη διατύπωση που χρησιμοποιείται από τον κανονισμό ΕΕ αριθ. 913/2010 σχετικά με 
ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές

Τροπολογία 566
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν 
λεπτομερώς την ακολουθητέα διαδικασία 
για την εφαρμογή 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

Καταχρηστική επέμβαση της Επιτροπής στ εθνικά θέματα του σιδηροδρομικού τομέα.

Τροπολογία 567
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 6 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής, 
επιτρέπεται να συνταχθεί αρχική 
συμφωνία-πλαίσιο διάρκειας πέντε ετών, 
ανανεώσιμη άπαξ, βάσει των
χαρακτηριστικών μεταφορικής ικανότητας 
των οποίων κάνουν χρήση οι αιτούντες 

από την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής, 
επιτρέπεται να συνταχθεί αρχική 
συμφωνία-πλαίσιο διάρκειας πέντε ετών, 
ανανεώσιμη άπαξ, βάσει των 
χαρακτηριστικών μεταφορικής ικανότητας 
των οποίων κάνουν χρήση οι αιτούντες 
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φορείς εκτέλεσης δρομολογίων πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη εξειδικευμένες επενδύσεις 
ή η ύπαρξη εμπορικών συμβάσεων. Ο 
ρυθμιστικός φορέας του άρθρου 55 είναι 
υπεύθυνος να εγκρίνει την έναρξη ισχύος 
της συμφωνίας αυτής.

φορείς εκτέλεσης δρομολογίων πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2010, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη εξειδικευμένες επενδύσεις 
ή η ύπαρξη εμπορικών συμβάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος μπορεί να ενημερώσει και να συμβουλευθεί τον ρυθμιστικό φορέα σχετικά με 
τη συμφωνία πλαίσιο που συνήψαν ο διαχειριστής υποδομής και ένας αιτών, εάν το επιθυμεί, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν ανήκει όμως στην αρμοδιότητα του ρυθμιστικού φορέα να 
εγκρίνει ή όχι την έναρξη ισχύος μιας τέτοιας συμφωνίας, εκτός εάν υπάρχει ειδική απαίτηση 
από άλλους αιτούντες και υφίσταται αντιδικία.

Τροπολογία 568
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διαχειριστής υποδομής τηρεί το 
χρονοδιάγραμμα για την κατανομή της 
μεταφορικής ικανότητας που παρατίθεται 
στο παράρτημα IX.

ο διαχειριστής υποδομής τηρεί το 
χρονοδιάγραμμα για την κατανομή της 
μεταφορικής ικανότητας που παρατίθεται 
στο παράρτημα IX. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να εγκρίνουν διαφορετικά 
χρονοδιαγράμματα κατανομής 
μεταφορικής ικανότητας για δίκτυα 
τεχνολογικά διαχωρισμένα από το κύριο 
σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ και να 
επιτρέψουν το συντονισμό με 
σιδηροδρομικά δίκτυα τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 569
Gilles Pargneaux
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καταχρηστική επέμβαση της Επιτροπής στ εθνικά θέματα του σιδηροδρομικού τομέα.

Τροπολογία 570
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα IX 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 571
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν αρχίσουν τις συνεννοήσεις για τους 
προτεινόμενους πίνακες δρομολογίων, οι 
διαχειριστές υποδομής συμφωνούν με τους 
άλλους ενδιαφερομένους οικείους 
διαχειριστές υποδομής για τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές διαδρομές που πρόκειται 
να περιληφθούν στον πίνακα δρομολογίων. 
Γίνονται προσαρμογές, μόνον εφόσον είναι 
απολύτως απαραίτητες.

2. Πριν αρχίσουν τις συνεννοήσεις για τους 
προτεινόμενους πίνακες δρομολογίων, οι 
διαχειριστές υποδομής συμφωνούν με τους 
άλλους ενδιαφερομένους οικείους 
διαχειριστές υποδομής για τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές διαδρομές που πρόκειται 
να περιληφθούν στον πίνακα δρομολογίων. 
Γίνονται προσαρμογές, μόνον εφόσον είναι 
απολύτως απαραίτητες και δεόντως 
αιτιολογημένες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση.

Τροπολογία 572
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι αιτούντες ζητούν μεταφορική 
ικανότητα υποδομής που διέρχεται από 
περισσότερα του ενός δίκτυα, 
υποβάλλοντας αίτηση σε ένα διαχειριστή 
υποδομής. Ο εν λόγω διαχειριστής 
υποδομής μπορεί, στην περίπτωση αυτή, 
να ενεργεί εξ ονόματος του αιτούντος για 
να ζητήσει μεταφορική ικανότητα από 
άλλον αρμόδιο διαχειριστή υποδομής.

4. οι αιτούντες μπορούν να ζητήσουν
μεταφορική ικανότητα υποδομής που 
διέρχεται από περισσότερα του ενός 
δίκτυα, υποβάλλοντας αίτηση σε ένα 
διαχειριστή υποδομής. Ο εν λόγω 
διαχειριστής υποδομής μπορεί, στην 
περίπτωση αυτή, να ενεργεί εξ ονόματος 
του αιτούντος για να ζητήσει μεταφορική 
ικανότητα από άλλον αρμόδιο διαχειριστή 
υποδομής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η συνέπεια με τον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό σχετικά με τον διάδρομο 
εμπορευμάτων, όπου δεν υφίσταται υποχρέωση των αιτούντων να ζητούν ικανότητα από έναν 
ενιαίο διαχειριστή υποδομής.
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Τροπολογία 573
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο διαχειριστής υποδομής, μόλις λάβει 
αίτημα και εντός εύλογου χρόνου και 
εγκαίρως όσον αφορά την διαδικασία 
συντονισμού του άρθρου 46, κοινοποιεί 
δωρεάν και εγγράφως στους αιτούντες τις 
ακόλουθες πληροφορίες προς εξέταση:

4. Ο διαχειριστής υποδομής, μόλις λάβει 
αίτημα και εντός μέγιστης προθεσμίας 
ενός μηνός από την κατανομή των 
τμημάτων διαδρομής και εγκαίρως όσον 
αφορά την διαδικασία συντονισμού του 
άρθρου 46, κοινοποιεί δωρεάν και 
εγγράφως στους αιτούντες τις ακόλουθες 
πληροφορίες προς εξέταση:

Or. es

Αιτιολόγηση

Η νομική αβεβαιότητα που ενδέχεται να επιφέρει ο καθορισμός κριτηρίων όπως "εντός εύλογου 
χρόνου" αποδυναμώνει τα κριτήρια ασφάλειας και διαφάνειας που ορίζονται στα στοιχεία α) 
έως ε).Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τεθούν σαφείς προθεσμίες.

Τροπολογία 574
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διαδικασιών προσφυγής και του άρθρου 
56 , στις περιπτώσεις διαφορών όσον 
αφορά την κατανομή της μεταφορικής 
ικανότητας υποδομής, πρέπει να υπάρχει 
σύστημα επίλυσης των διαφορών για την 
ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών. Το 
εν λόγω σύστημα καθορίζεται στη δήλωση 
δικτύου. Εφόσον εφαρμόζεται τέτοιος 
μηχανισμός, η σχετική απόφαση πρέπει να 
λαμβάνεται εντός χρονικού ορίου δέκα 

6. Mε την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
διαδικασιών προσφυγής και των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας, στις περιπτώσεις 
διαφορών όσον αφορά την κατανομή της 
χωρητικότητας υποδομής, πρέπει να 
υπάρχει σύστημα επίλυσης των διαφορών 
για την ταχεία επίλυση των διαφορών 
αυτών. Το εν λόγω σύστημα καθορίζεται 
στη δήλωση δικτύου. Εφόσον εφαρμόζεται 
τέτοιος μηχανισμός, η σχετική απόφαση 
πρέπει να λαμβάνεται εντός χρονικού 
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εργάσιμων ημερών. ορίου δέκα εργάσιμων ημερών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να ληφθεί υπόψη το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας.

Τροπολογία 575
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να εξασφαλιστεί, στο 
πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη κατάλληλων 
υπηρεσιών μεταφορών, ιδίως για να γίνουν 
σεβαστές οι επιταγές δημόσιας υπηρεσίας 
ή για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
μεταφορών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν, υπό αμερόληπτους όρους, τα 
απαιτούμενα μέτρα, ώστε οι μεταφορές 
αυτές να έχουν προτεραιότητα κατά την 
κατανομή της μεταφορικής ικανότητας 
υποδομής.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί, στο 
πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη κατάλληλων 
υπηρεσιών μεταφορών, ιδίως για να γίνουν 
σεβαστές οι επιταγές δημόσιας υπηρεσίας 
ή για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των 
σιδηροδρομικών εμπορευματικών 
μεταφορών, ιδίως δε των διεθνών 
μεταφορών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
λαμβάνουν, υπό αμερόληπτους όρους, τα 
απαιτούμενα μέτρα, ώστε οι μεταφορές 
αυτές να έχουν προτεραιότητα κατά την 
κατανομή της μεταφορικής ικανότητας 
υποδομής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Αν επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη χρήση των σιδηροδρόμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε πρέπει 
να δοθεί προτεραιότητα στις διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 576
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η σημασία των μεταφορών 
εμπορευμάτων, και ιδιαίτερα των διεθνών 
εμπορευμάτων, εξετάζεται επαρκώς κατά 
τον καθορισμό κριτηρίων 
προτεραιότητας.

5. Τα κριτήρια προτεραιότητας 
περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες μεταφορών 
εμπορευμάτων, και ιδιαίτερα των διεθνών 
εμπορευμάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η φράση “εξετάζεται επαρκώς” είναι υπερβολικά γενική και αόριστη. Εάν η Επιτροπή επιθυμεί 
να ενισχύσει τη σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, και ιδιαίτερα των διεθνών, θα πρέπει 
να το εκφράσει με σαφήνεια.

Τροπολογία 577
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση 
ανάλυσης της μεταφορικής ικανότητας, ο 
διαχειριστής υποδομής καταρτίζει σχέδιο 
βελτίωσης της μεταφορικής ικανότητας.

1. Εφόσον διαθέτει ανάλυση της 
μεταφορικής ικανότητας, ο διαχειριστής 
υποδομής καταρτίζει σχέδιο βελτίωσης της 
μεταφορικής ικανότητας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσδίδεται μεγαλύτερη ευελιξία και ευκαμψία χωρίς καθυστερήσεις, στοιχεία που μπορούν να 
βελτιώσουν την παροχή των υπηρεσιών.

Τροπολογία 578
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σχέδιο αυτό, ενδέχεται να 
απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του 
κράτους μέλους. Ο ρυθμιστικός φορέας 
του άρθρου 55 μπορεί να γνωμοδοτήσει 
για την καταλληλότητα των μέτρων που 
προσδιορίζονται στο σχέδιο.

για το σχέδιο αυτό, ενδέχεται να απαιτείται 
η προηγούμενη έγκριση του κράτους 
μέλους·

Or. nl

Τροπολογία 579
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση κορεσμού ενός 
διευρωπαϊκού δικτύου ή μιας 
σιδηροδρομικής διαδρομής που 
επηρεάζει αισθητά ένα ή περισσότερα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, το δίκτυο 
ρυθμιστικών φο»έων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 57, μπορεί να γνωμοδοτήσει 
σχετικά με το βάσιμο των δράσεων του 
σχεδίου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα διαβούλευσης με το δίκτυο ρυθμιστικών φορέων στην 
περίπτωση αισθητής επίδρασης ενός κορεσμού σε ένα ή περισσότερα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Τροπολογία 580
Michel Dantin, Dominique Vlasto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 52 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ιδίως για κορεσμένη υποδομή, ο 
διαχειριστής υποδομής απαιτεί την 
παραίτηση από σιδηροδρομική διαδρομή
η οποία, για περίοδο τουλάχιστον ενός 
μηνός, έχει χρησιμοποιηθεί λιγότερο από 
οριακή ποσόστωση καθοριζόμενη στη 
δήλωση δικτύου, εκτός εάν η εν λόγω 
ελλιπής χρήση οφείλεται σε μη 
οικονομικούς λόγους ανεξάρτητους του 
ελέγχου της επιχείρησης.

2. Ιδίως για κορεσμένη υποδομή, ο 
διαχειριστής υποδομής απαιτεί την 
παραίτηση από σιδηροδρομικές 
διαδρομές η οποίες, για περίοδο 
τουλάχιστον ενός μηνός, έχει 
χρησιμοποιηθεί λιγότερο από οριακή 
ποσόστωση καθοριζόμενη στη δήλωση 
δικτύου, εκτός εάν η εν λόγω ελλιπής 
χρήση οφείλεται σε μη οικονομικούς 
λόγους ανεξάρτητους του ελέγχου της 
επιχείρησης. Προηγουμένως, ο 
διαχειριστής υποδομής οφείλει να 
συμβουλευτεί τη σιδηροδρομική 
επιχείριση προκειμένου να ενημερωθεί 
για την ανεπαρκή χρησιμοποίηση των εν 
λόγω σιδηροδρομικών διαδρομών.

Or. fr

Τροπολογία 581
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει 
εγκαίρως τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά 
με μη προγραμματισμένες εργασίες 
συντήρησης.

3. Ο διαχειριστής υποδομής ενημερώνει 
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με μη 
προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να γνωρίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη πότε θα αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης, 
έτσι ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις, παρά το ότι είναι απρογραμμάτιστες.

Τροπολογία 582
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι διαχειριστές υποδομών διαθέτουν 
πρωτόκολλα ενεργειών για περιπτώσεις 
ατυχημάτων ή τεχνικών σφαλμάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Καλό θα ήταν να έχουν οι διαχειριστές υποδομών πρωτόκολλα ενεργειών που καταρτίζονται 
για περιπτώσεις ατυχημάτων ή τεχνικών σφαλμάτων. Αυτά θα βοηθούσαν στην ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη κατάρτιση των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης και θα μοιράζονταν ως καλές 
πρακτικές ανάμεσα σε όλους τους διαχειριστές υποδομών.

Τροπολογία 583
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν από 
τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να 
συμμετέχουν στην εξασφάλιση της 
επιβολής και της παρακολούθησης της 
συμμόρφωσής τους προς τις 
προδιαγραφές και τους κανόνες 
ασφαλείας.

3. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 
συμπεριλαμβανομένων επειγουσών 
εργασιών αποφασιστικής σημασίας για 
την ασφάλεια, σιδηροδρομική διαδρομή 
που έχει εκχωρηθεί για εμπορευματική 
μεταφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου 
δεν μπορεί να ακυρωθεί λιγότερο από δύο 
μήνες πριν από την προγραμματισμένη 
ημερομηνία στον πίνακα δρομολογίων, 
εάν ο αιτών δεν συμφωνήσει με αυτήν την 
ακύρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο 
διαχειριστής υποδομής προσπαθεί να 
προτείνει στον αιτούντα σιδηροδρομική 
διαδρομή αντίστοιχης ποιότητας και 
αξιοπιστίας, πράγμα το οποίο, ο αιτών 
έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να 
απορρίψει. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση δικαιούται τουλάχιστον την 
επιστροφή της αντίστοιχης χρέωσης.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει ότι σε περίπτωση ακύρωσης μιας σιδηροδρομικής διαδρομής, 
λόγω αναωτέρας βίας, απαιτείται η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων ή τουλάχιστον η επιστροφή 
της χρέωσης. Υιοθετεί και συμπληρώνει τη διατύπωση που περιλαμβάνει ήδη ο κανονισμός 
σχετικά με τους διαδρόμους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 913/2010.

Τροπολογία 584
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Section 4 – title

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρυθμιστικός φορέας Ρυθμιστικοί φορείς

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση του πληθυντικού είναι καταλληλότερη, δεδομένου ότι πρόκειται για τους εθνικούς 
ρυθμιστικούς φορείς που έχουν ενωθεί σε δίκτυο.

Τροπολογία 585
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ρυθμιστικός φορέας Εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει τον τίτλο του άρθρου 55, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τροποποιήσεις που επήλθαν στο άρθρο 57.
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Τροπολογία 586
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε  κράτος μέλος ορίζει έναν 
μοναδικό εθνικό  ρυθμιστικό φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα . Ο φορέας αυτός, 
είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 
νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 
λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης 
αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια 
αρχή. Επίσης  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. 1 Είναι, 
επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από 
κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην 
ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

1. κάθε  κράτος μέλος ορίζει έναν 
μοναδικό εθνικό  ρυθμιστικό φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα . Ο φορέας αυτός, 
είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 
νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 
λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης 
αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια 
αρχή. Επίσης  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. 1 Είναι, 
επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από 
κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην 
ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας. Ο εθνικός ρυθμιστικός φορέας 
πρέπει να έχει την απαραίτητη διοικητική 
ικανότητα από άποψη προσωπικού και 
πόρων, ώστε να εκτελεί τα καθήκοντα 
που του ανατίθενται από το άρθρο 56. Το 
απαιτούμενο επίπεδο στελέχωσης πρέπει 
να συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της 
αγοράς και να ποικίλλει ανάλογα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανεξαρτησία, οι πόροι και το προσωπικό του ρυθμιστικού φορέα είναι θεμελιώδη στοιχεία 
για τη λειτουργία του φορέα και την ικανότητά του να εξετάζει καταγγελίες. Το απαιτούμενο 
επίπεδο στελέχωσης πρέπει να συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς και να ποικίλλει 
ανάλογα.

Τροπολογία 587
Gilles Pargneaux
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε  κράτος μέλος ορίζει έναν 
μοναδικό εθνικό  ρυθμιστικό φορέα για 
τον σιδηροδρομικό τομέα . Ο φορέας 
αυτός, είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη 
και νομικά διακριτή σε επίπεδο 
οργανωτικό λειτουργικό, ιεραρχικό και 
λήψης αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη 
δημόσια αρχή. Επίσης  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. 
Είναι, επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος
από κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει 
στην ανάθεση σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

1. Κάθε  κράτος μέλος ορίζει μία 
μοναδική εθνική  ρυθμιστική αρχή για 
τον σιδηροδρομικό τομέα . Η αρχή αυτή, 
είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 
νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 
λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης
αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια 
αρχή. Επίσης  διαθέτει ανεξαρτησία όσον 
αφορά τα θέματα οργάνωσής της, 
χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και 
λήψης των αποφάσεών του, έναντι 
οποιουδήποτε διαχειριστή υποδομής, 
φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής ή 
σιδηροδρομική επιχείρηση. Είναι, 
επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητη από 
κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην 
ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας. Η ρυθμιστική αρχή διαθέτει 
την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων που 
απορρεόυν από το άρθρο 56.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροποολογία αύτή υιοθετεί τις προαναφερθείσες διατάξεις σχετικά με το ρόλο και τις 
αποστολές μιας ρυθμιστικής αρχής στο πλαίσιο της εφαρμογής των ΥΓΣ.

Τροπολογία 588
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κάθε  κράτος μέλος ορίζει έναν 
μοναδικό εθνικό  ρυθμιστικό φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα . Ο φορέας αυτός, 
είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 

(1) Κάθε  κράτος μέλος ορίζει έναν 
μοναδικό εθνικό  ρυθμιστικό φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα . Ο φορέας αυτός, 
είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 
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νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 
λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης 
αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια 
αρχή. Επίσης  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. 1 Είναι, 
επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από 
κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην 
ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 
λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης 
αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια 
αρχή. Επίσης  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. 1 Είναι, 
επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από 
κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην 
ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας. Ο ρυθμιστικός φορέας 
διαθέτει, για την τέλεση των καθηκόντων 
που προβλέπει το άρθρο 56, το αναγκαίο 
προσωπικό και την αναγκαία 
υλικοτεχνική υποστήριξη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να διαθέτει 
το αναγκαίο προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Τροπολογία 589
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε  κράτος μέλος ορίζει έναν 
μοναδικό εθνικό  ρυθμιστικό φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα. Ο φορέας αυτός, 
είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 
νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 
λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης 
αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια 
αρχή. Επίσης  διαθέτει ανεξαρτησία όσον 
αφορά τα θέματα οργάνωσής του, 
χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και 
λήψης των αποφάσεών του, έναντι 
οποιουδήποτε διαχειριστή υποδομής, 

1.κάθε  κράτος μέλος ορίζει έναν μοναδικό 
εθνικό  ρυθμιστικό φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα. Ο φορέας αυτός, 
είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 
νομικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 
λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης 
αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δημόσια 
αρχή. Επίσης διαθέτει ανεξαρτησία όσον 
αφορά τα θέματα οργάνωσης και 
χρηματοδότησής του, νομικής 
διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών 
του, έναντι οποιουδήποτε διαχειριστή 
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φορέα χρέωσης, φορέα κατανομής ή 
σιδηροδρομική επιχείρηση. 1 Είναι, 
επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από 
κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει στην 
ανάθεση σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

υποδομής, φορέα χρέωσης, φορέα 
κατανομής ή σιδηροδρομική επιχείρηση. 
1 Είναι, επιπλέον, λειτουργικά 
ανεξάρτητος από κάθε αρμόδια αρχή που 
συμμετέχει στην ανάθεση σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 590
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο ρυθμιστικός φορέας έχει καθήκον να 
αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και να 
λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, ενός μηνός από την
παραλαβή όλων των πληροφοριών. Σε 
περίπτωση προσφυγής επί αρνήσεως 
παροχής μεταφορικής ικανότητας 
υποδομής, ή επί των όρων προσφοράς 
μεταφορικής ικανότητας, ο ρυθμιστικός 
φορέας είτε αποφασίζει ότι δεν απαιτείται 
τροποποίηση της απόφασης του 
διαχειριστή υποδομής είτε ζητεί 
τροποποίηση αυτής της απόφασης, 
σύμφωνα με προδιαγραφές που 
προσδιορίζει ο ρυθμιστικός φορέας.

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 591
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

3. ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο 
του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται από το 
αρμόδιο κοινοβούλιο για σταθερή και 
ανανεώσιμη θητεία με βάση σαφείς 
κανόνες που εγγυώνται ανεξαρτησία. 
Επιλέγονται από άτομα που δεν κατέχουν 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, 
συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, 
άμεσα ή έμμεσα, με τις επιχειρήσεις ή τις 
οντότητες που υπάγονται στην κανονιστική 
ρύθμιση για τριετή περίοδο πριν από το 
διορισμό τους και κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους. Μετά τη λήξη της θητείας 
τους, δεν αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η προσαρμογή στην εθνική θεσμική διάρθρωση κάθε κράτους μέλους.

Τροπολογία 592
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο της ρυθμιστικής αρχής για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
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σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος να υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες διορισμού που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 593
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Οφείλουν να ενεργούν με 
πλήρη ανεξαρτησία έναντι των 
συμφερόντων της αγοράς του 
σιδηροδρομικού τομέα και δεν δύνανται 
σε καμία περίπτωση να επηρεάζονται από 
τις οδηγίες μιας κυβέρνησης ή 
οιασδήποτε ιδιωτικής ή δημόσιας 
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και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για
τουλάχιστον τριετή περίοδο. Είναι πλήρως 
υπεύθυνοι για την στελέχωση και τη 
διοίκηση του προσωπικού του ρυθμιστικού 
φορέα.

επιχείρησης. Μετά τη λήξη της θητείας 
τους, δεν αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για μια λογική 
περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι για την 
στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η  ανεξαρτησία του προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα. Ωστόσο, 
οι πολύ αυστηροί όροι, όπως τα τρία χρόνια πριν και μετά το διορισμό τους στο ρυθμιστικό 
φορέα, όπου οι υποψήφιοι δεν μπορούν να έχουν δεσμούς με τον τομέα των σιδηροδρόμων, θα 
καταστήσει αδύνατη για ορισμένα κράτη μέλη την εξεύρεση υποψηφίων με πείρα και επαρκή 
εκπαίδευση για αυτά τα εξειδικευμένα καθήκοντα.

Τροπολογία 594
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Dominique Riquet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται από 
εθνικό κοινοβούλιο, από τις αρμόδιες 
διοικητικές και/ή δικαστικές αρχές, 
καθώς και από τις εθνικές 
συμβουλευτικές συνελεύσεις για μη 
ανακλητή, σταθερή και ανανεώσιμη 
θητεία με βάση σαφείς κανόνες που 
εγγυώνται ανεξαρτησία. Επιλέγονται από 
άτομα που δεν κατέχουν επαγγελματική 
θέση ή αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 



AM\870643EL.doc 87/169 PE467.167v01-00

EL

επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

Or. fr

Τροπολογία 595
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

(3) Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία, ο δε διορισμός του 
κυρώνεται από το εθνικό κοινοβούλιο. 
Επιλέγονται από άτομα που δεν κατέχουν 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, 
συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, 
άμεσα ή έμμεσα, με τις επιχειρήσεις ή τις 
οντότητες που υπάγονται στην κανονιστική 
ρύθμιση για τριετή περίοδο πριν από το 
διορισμό τους και κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους. Μετά τη λήξη της θητείας 
τους, δεν αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις σχετικά με τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα του 
σιδηροδρομικού τομέα αποτελούν σημαντικές πολιτικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να 
κυρώνονται από το εθνικό κοινοβούλιο, για να εξασφαλίζεται μέγιστη νομιμότητα.

Τροπολογία 596
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για 
τουλάχιστον τριετή περίοδο. Είναι πλήρως 
υπεύθυνοι για την στελέχωση και τη 
διοίκηση του προσωπικού του ρυθμιστικού 
φορέα.

3. ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο 
του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται από το 
εθνικό κοινοβούλιο για σταθερή και 
ανανεώσιμη θητεία με βάση σαφείς 
κανόνες που εγγυώνται ανεξαρτησία. 
Επιλέγονται από άτομα που δεν κατέχουν 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, 
συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, 
άμεσα ή έμμεσα, με τις επιχειρήσεις ή τις 
οντότητες που υπάγονται στην κανονιστική 
ρύθμιση για εύλογη περίοδο πριν από το 
διορισμό τους, και δηλώνοντάς το ρητά με 
κατάλληλη δήλωση συμφερόντων κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους. Μετά τη λήξη 
της θητείας τους, δεν αποκτούν 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, 
συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, με 
τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
εύλογη περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα φέρουν την ευθύνη μέσω του εθνικού τους κοινοβουλίου, το οποίο θα έχει 
την ευθύνη μεταφοράς της διάταξης της παρούσας οδηγίας για τον διορισμό προέδρου και 
διοικητικού συμβουλίου του ρυθμιστικού φορέα: θα τους ζητηθεί να υπογράψουν κατάλληλη 
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δήλωση συμφερόντων στην οποία θα δηλώνεται η έλλειψη οιουδήποτε δεσμού ή συμφέροντος 
με τους συντελεστές του σιδηροδρομικού τομέα.

Τροπολογία 597
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

3. ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο 
του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται από τον 
ενδεδειγμένο φορέα του ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους για σταθερή και 
ανανεώσιμη θητεία με βάση σαφείς 
κανόνες που εγγυώνται ανεξαρτησία. 
Επιλέγονται από άτομα που δεν κατέχουν 
επαγγελματική θέση ή αρμοδιότητα, 
συμφέροντα ή επαγγελματικές σχέσεις, 
άμεσα ή έμμεσα, με τις επιχειρήσεις ή τις 
οντότητες που υπάγονται στην κανονιστική 
ρύθμιση για τριετή περίοδο πριν από το 
διορισμό τους και κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους. Μετά τη λήξη της θητείας 
τους, δεν αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η ελευθερία επιλογής του φορέα που διορίζει τον πρόεδρο και το 
διοικητικό συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον σιδηροδρομικό τομέα, ούτως ώστε να μην 
θιγεί η αρχή της επικουρικότητας. Σε πολλά κράτη μέλη ο ρυθμιστικός φορέας είναι 
κυβερνητική διοικητική οντότητα που δεν μπορεί ως εκ τούτου να ορισθεί π.χ. από το 
κοινοβούλιο.
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Τροπολογία 598
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 55 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα διορίζονται για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συμβούλιο του ρυθμιστικού φορέα για τον 
σιδηροδρομικό τομέα υποδεικνύονται και
διορίζονται από τα αρμόδια όργανα για 
σταθερή και ανανεώσιμη θητεία με βάση 
σαφείς κανόνες που εγγυώνται 
ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτομα που 
δεν κατέχουν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 
υπάγονται στην κανονιστική ρύθμιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισμό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 
αποκτούν επαγγελματική θέση ή 
αρμοδιότητα, συμφέροντα ή 
επαγγελματικές σχέσεις, με τις 
επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 
στην κανονιστική ρύθμιση για τουλάχιστον 
τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 
προσωπικού του ρυθμιστικού φορέα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται ο σεβασμός της λειτουργίας των διαφόρων θεσμικών φορέων καθεμιάς από τις 
χώρες και τις περιφέρειες.

Τροπολογία 599
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμοδιότητες του ρυθμιστικού φορέα Αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών 
φορέων

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει τον τίτλο του άρθρου 56.

Τροπολογία 600
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 
παράγραφος 6  ένας αιτών έχει το 
δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον 
ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν 
έχει υποστεί δίκαιη μεταχείριση, ότι έχει 
υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει με άλλο 
τρόπο αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά
αποφάσεων του διαχειριστή υποδομής ή, 
κατά περίπτωση της σιδηροδρομικής 
επιχείρησης ή του φορέα εκμετάλλευσης 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης, σχετικά με:

1. με την επιφύλαξη του άρθρου 46 
παράγραφος 6  ένας αιτών έχει το 
δικαίωμα άσκησης προσφυγής στον 
ρυθμιστικό φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν 
έχει υποστεί δίκαιη μεταχείριση, ότι έχει 
υποστεί διακρίσεις ή ότι έχει με άλλο 
τρόπο αδικηθεί, λόγω αποφάσεων του 
διαχειριστή υποδομής ή, κατά περίπτωση 
της σιδηροδρομικής επιχείρησης ή του 
φορέα εκμετάλλευσης σιδηροδρομικής
εγκατάστασης εξυπηρέτησης, και 
ανακύπτει αντιδικία σχετικά με:

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπογραμμίζεται ότι το δικαίωμα προσφυγής στον ρυθμιστικό φορέα παραχωρείται όταν 
ανακύπτει αντιδικία λόγω άδικης ή γενεσιουργού διακρίσεων απόφασης.

Τροπολογία 601
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 a. ο ρυθμιστικός φορέας καλείται να 
λάβει απόφαση για κάθε καταγγελία ή 
πράξη κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας 
και να λάβει μέτρα για τη διόρθωση της 
κατάστασης εντός μέγιστης περιόδου δύο 
εβδομάδων. Σε περίπτωση προσφυγής επί 
αρνήσεως παροχής μεταφορικής 
ικανότητας υποδομής, ή επί των όρων 
προσφοράς μεταφορικής ικανότητας, ο 
ρυθμιστικός φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι 
δεν απαιτείται τροποποίηση της 
απόφασης του διαχειριστή υποδομής, είτε 
ζητεί τροποποίηση αυτής της απόφασης, 
σύμφωνα με υποδείξεις που προσδιορίζει 
ο ρυθμιστικός φορέας.
Οι ρυθμιστικοί φορείς που δεν τηρούν την 
εντολή και τις προθεσμίες τους τίθενται 
υπό την εξέταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 63, παράγραφος 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει στόχο να αναδιαρθρώσει τα άρθρα σχετικά με τον ρυθμιστικό φορέα ώστε να 
βελτιωθεί η σαφήνεια. Καλύπτει το περιεχόμενο των παραγράφων 5.1 και 5.3 του άρθρου 56. 
Ζητείται η επιβράχυνση της λήψης απόφασης από το ρυθμιστικό φορέα σε 2 εβδομάδες. 
Προτείνεται επίσης να περιληφθεί μια διαδικασία απόδοσης συνέχειας σε περίπτωση που ο 
ρυθμιστικός φορέας δεν τηρεί την προθεσμία λόγω έλλειψης πόρων, χρόνου, κ.λπ. Η ιδανική 
προσέγγιση θα ήταν η παραπομπή της υπόθεσης στην ευρωπαϊκή ρυθμιστική υπηρεσία.

Τροπολογία 602
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 
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ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του 
πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη 
των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. 
Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου 
περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για 
την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.

ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 με στόχο την 
πρόληψη των διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση 
δικτύου περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για 
την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.

Or. fr

Τροπολογία 603
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του 
πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη 
των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. 
Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου 
περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για 
την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.

(2) Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του 
πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη 
των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. 
Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου 
περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
το αναγκαίο προσωπικό και την αναγκαία 
υλικοτεχνική υποστήριξη.για την 
εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για να μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του ο ρυθμιστικός φορέας πρέπει να διαθέτει 
το αναγκαίο προσωπικό και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Τροπολογία 604
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του 
πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη 
των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. 
Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου 
περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για 
την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.

2. ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης της 
κατάστασης στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών με στόχο την 
πρόληψη των διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ελέγχει, μεταξύ άλλων, εάν 
στη δήλωση δικτύου χρησιμοποιούνται 
από τον διαχειριστή υποδομής ρήτρες που 
εισάγουν διακρίσεις, για την εισαγωγή 
διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. Ο 
ρυθμιστικός φορέας διαθέτει την αναγκαία 
οργανωτική ικανότητα για την εκπλήρωση 
των εν λόγω καθηκόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασάφηση αρμοδιοτήτων: η παρακολούθηση της κατάστασης της σιδηροδρομικής αγοράς είναι 
ευρύτερη και καταλληλότερη από τον περιορισμό της παρακολούθησης στην ανταγωνιστικότητα 
και βοηθά περισσότερο με προληπτικό τρόπο, στην επίλυση ενδεχόμενων αντιδικιών. Ο έλεγχος 
και η παρέμβαση για να σταματήσουν οι συνέπειες μιας πράξης που δημιουργεί διακρίσεις είναι 
ένας σαφής τρόπος για την επίλυση μιας διένεξης που αφορά άδικη μεταχείριση. Η παροχή 
ερμηνείας για την πιθανή χρήση των διατάξεων είναι εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων ενός 
ρυθμιστή.

Τροπολογία 605
Antonio Cancian, Carlo Fidanza



AM\870643EL.doc 95/169 PE467.167v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του 
πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη 
των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. 
Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου 
περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για 
την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του 
πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη 
των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. 
Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου 
περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
την οργανωτική ικανότητα για την επαρκή 
εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων η 
οποία είναι ανάλογη των διαστάσεων του 
εθνικού δικτύου, του όγκου κυκλοφορίας 
και του αριθμού των ενεργών 
επιχειρήσεων.

Or. it

Τροπολογία 606
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών και 
πραγματοποιεί ανασκόπηση των σημείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 με δική του 
πρωτοβουλία και με στόχο την πρόληψη 
των διακρίσεων μεταξύ των αιτούντων. 
Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου 

2. ο ρυθμιστικός φορέας ελέγχει, εφόσον η 
παρέμβασή του ζητείται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, ιδίως εάν η δήλωση δικτύου 
περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
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περιλαμβάνει ρήτρες που εισάγουν 
διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 
στον διαχειριστή υποδομής που είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την 
εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
αιτούντων. Ο ρυθμιστικός φορέας διαθέτει 
την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για 
την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων.

την αναγκαία οργανωτική ικανότητα για 
την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων·

Or. nl

Τροπολογία 607
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι 
τα τέλη που επιβάλλονται από το 
διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το 
κεφάλαιο IV τμήμα 2 και δεν εισάγουν 
διακρίσεις. Διαπραγματεύσεις  μεταξύ 
αιτούντων και διαχειριστή υποδομής 
σχετικά με το ύψος των τελών υποδομής 
επιτρέπονται μόνο εφόσον 
πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του 
ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας 
παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι 
πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του 
παρόντος κεφαλαίου.

3. ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι 
τα τέλη που επιβάλλονται από το 
διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το 
κεφάλαιο IV τμήμα 2 και δεν εισάγουν 
διακρίσεις και οι διαπραγματεύσεις
μεταξύ αιτούντων και διαχειριστή 
υποδομής σχετικά με το ύψος των εν λόγω
τελών είναι συνεπείς με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου IV, Τμήμα 2. Κατόπιν 
αιτήματος των παραγόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο
ρυθμιστικός φορέας παρεμβαίνει εάν οι 
διαπραγματεύσεις αντίκεινται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται ο διαιτητικός ρόλος του ρυθμιστικού φορέα: παρακολουθεί τη διαδικασία και 
παρεμβαίνει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία 608
Peter van Dalen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι 
τα τέλη που επιβάλλονται από το 
διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το 
κεφάλαιο IV τμήμα 2 και δεν εισάγουν 
διακρίσεις. Διαπραγματεύσεις  μεταξύ 
αιτούντων και διαχειριστή υποδομής 
σχετικά με το ύψος των τελών υποδομής 
επιτρέπονται μόνο εφόσον 
πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του 
ρυθμιστικού φορέα. Ο ρυθμιστικός φορέας 
παρεμβαίνει εάν οι διαπραγματεύσεις είναι 
πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του 
παρόντος κεφαλαίου.

3. ο ρυθμιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι 
τα τέλη που επιβάλλονται από το 
διαχειριστή υποδομής είναι σύμφωνα με το 
κεφάλαιο IV τμήμα 2 και δεν εισάγουν 
διακρίσεις·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο ρυθμιστικός φορέας επιβλέπει, δεν χαράζει πολιτική και δεν συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις 
μεταξύ διαχειριστή υποδομών και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Προβαίνει σε έλεγχο εκ των 
υστέρων κατόπιν αιτήσεως ενός των ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία 609
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Ο ρυθμιστικός φορέας καθορίζει, 
σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, 
αν ο κύριος σκοπός του δρομολογίου είναι 
η μεταφορά επιβατών μεταξύ σταθμών 
που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη 
μέλη και σύμφωνα με το άρθρο 11, 
παράγραφος 2 κατά πόσο διακυβεύεται η 
γενική οικονομία της σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας από υπηρεσίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 μεταξύ ενός 
τόπου αναχώρησης και ενός προορισμού 
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που καλύπτονται από μία ή περισσότερες 
συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εξουσία καθορισμού κατά πόσον διακυβεύεται η γενική οικονομία μιας δημόσιας υπηρεσίας 
αποδίδεται στον ρυθμιστικό φορέα στο άρθρο 11. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και πάλι για λόγους 
μεγαλύτερης σαφήνειας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ο κατάλογος εξουσιών του φορέα στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των ΥΓΣ..

Τροπολογία 610
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητεί 
σχετικές πληροφορίες από το διαχειριστή 
υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα 
μέρη που εμπλέκονται εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Οι 
αιτηθείσες πληροφορίες  πρέπει να 
παρέχονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση. Ο 
ρυθμιστικός φορέας εξουσιοδοτείται να 
επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των προστίμων 
για την ικανοποίηση παρόμοιων 
αιτημάτων. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
διαβιβαστούν στον ρυθμιστικό φορέα 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ζητεί 
ο ρυθμιστικός φορέας στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του σχετικά με προσφυγές και 
με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την κατάρτιση 
στατιστικών και για την παρακολούθηση 
της αγοράς.

4. Ο ρυθμιστικός φορέας μπορεί να ζητεί 
σχετικές πληροφορίες από το διαχειριστή 
υποδομής, τους αιτούντες και τυχόν τρίτα 
μέρη που εμπλέκονται εντός του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Οι 
αιτηθείσες πληροφορίες  πρέπει να 
παρέχονται χωρίς άσκοπη καθυστέρηση. 
Οι πληροφορίες που πρέπει να 
διαβιβαστούν στον ρυθμιστικό φορέα 
περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που ζητεί 
ο ρυθμιστικός φορέας στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του σχετικά με προσφυγές και 
με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
στις αγορές σιδηροδρομικών μεταφορών 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται και τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την κατάρτιση 
στατιστικών και για την παρακολούθηση 
της αγοράς. Σε περίπτωση μη παροχή των 
πληροφοριών αυτών από το διαχειριστή 
υποδομής, ο ρυθμιστικός φορέας 
δικαιούται να λάβει τα κατάλληλα νομικά 
μέτρα.

Or. fr



AM\870643EL.doc 99/169 PE467.167v01-00

EL

Τροπολογία 611
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ρυθμιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος 
να αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, το πολύ, δύο μηνών από 
την παραλαβή όλων των πληροφοριών. 
Όπου απαιτείται, αποφασίζει με δική του 
πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
διόρθωσης ανεπιθύμητων εξελίξεων στις 
εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά τα 
στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1.

ο ρυθμιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος 
να αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, το πολύ, 20 εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας. Όπου απαιτείται, αποφασίζει 
με δική του πρωτοβουλία για τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα διόρθωσης 
ανεπιθύμητων εξελίξεων στις εν λόγω 
αγορές, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία α) 
έως ζ) της παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, οι σιδηροδρομικές εταιρείες να λαμβάνουν εγκαίρως τις αποφάσεις για τις 
διαδρομές τους καθώς και τα αιτήματα διαμεσολάβησης.

Τροπολογία 612
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ρυθμιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος 
να αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, το πολύ, δύο μηνών από 
την παραλαβή όλων των πληροφοριών. 
Όπου απαιτείται, αποφασίζει με δική του 
πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
διόρθωσης ανεπιθύμητων εξελίξεων στις 
εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά τα 

Ο ρυθμιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος 
να αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, το πολύ, ενός μηνός από 
την παραλαβή όλων των πληροφοριών. 
Όπου απαιτείται, αποφασίζει με δική του 
πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
διόρθωσης ανεπιθύμητων εξελίξεων στις 
εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά τα 
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στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1. στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1.

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 613
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ρυθμιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος 
να αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, το πολύ, δύο μηνών από 
την παραλαβή όλων των πληροφοριών.
Όπου απαιτείται, αποφασίζει με δική του 
πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
διόρθωσης ανεπιθύμητων εξελίξεων στις 
εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά τα 
στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1.

ο ρυθμιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος 
να αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, το πολύ, δύο μηνών από 
την παραλαβή όλων των πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αποφεύγονται ασαφείς δηλώσεις που αφορούν "ανεπιθύμητες εξελίξεις": οι 
διορθωτικές αποφάσεις πρέπει να ακολουθούν και να επιλύουν αιτήματα και διαφορές.

Τροπολογία 614
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ρυθμιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος ο ρυθμιστικός φορέας είναι υποχρεωμένος 
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να αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, το πολύ, δύο μηνών από 
την παραλαβή όλων των πληροφοριών.
Όπου απαιτείται, αποφασίζει με δική του 
πρωτοβουλία για τα ενδεικνυόμενα μέτρα 
διόρθωσης ανεπιθύμητων εξελίξεων στις 
εν λόγω αγορές, ιδίως όσον αφορά τα 
στοιχεία α) έως ζ) της παραγράφου 1.

να αποφασίζει για τυχόν καταγγελίες και 
να λαμβάνει μέτρα ώστε να διορθωθεί η 
κατάσταση εντός, το πολύ, δύο μηνών από 
την παραλαβή όλων των πληροφοριών·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο ρυθμιστικός φορέας επιβλέπει και δεν καθορίζει την πολιτική.

Τροπολογία 615
Izaskun Bilbao Barandica

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο ρυθμιστικός φορέας είναι 
υποχρεωμένος να αποφασίζει για τυχόν 
καταγγελίες και να λαμβάνει μέτρα ώστε 
να διορθωθεί η κατάσταση εντός, το πολύ, 
δύο μηνών από την παραλαβή όλων των 
πληροφοριών. Όπου απαιτείται, 
αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία για 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα διόρθωσης 
ανεπιθύμητων εξελίξεων στις εν λόγω 
αγορές, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία α) 
έως ζ) της παραγράφου 1.

5. Ο ρυθμιστικός φορέας είναι 
υποχρεωμένος να αποφασίζει για τυχόν 
καταγγελίες και να λαμβάνει μέτρα ώστε 
να διορθωθεί η κατάσταση εντός, το πολύ, 
δύο μηνών από την παραλαβή όλων των 
πληροφοριών και την ακρόαση των 
μερών .Όπου απαιτείται, αποφασίζει με 
δική του πρωτοβουλία για τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα διόρθωσης 
ανεπιθύμητων εξελίξεων στις εν λόγω 
αγορές, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία α) 
έως ζ) της παραγράφου 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Θα πρέεπι να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι πληροφορίες που παραλαμβάνονται όσο και οι 
μαρτυρίες των ενδιαφερομένων μερών.
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Τροπολογία 616
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η απόφαση του ρυθμιστικού φορέα είναι 
δεσμευτική για όλα τα μέρη που καλύπτει , 
και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης 
διοικητικής αρχής. Ο ρυθμιστικός φορέας 
πρέπει να έχει εξουσία επιβολής των 
αποφάσεών του με κατάλληλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των προστίμων.

Η απόφαση του ρυθμιστικού φορέα είναι 
δεσμευτική για όλα τα μέρη που καλύπτει , 
και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης 
διοικητικής αρχής, αλλά στο δικαιοδοτικό 
έλεγχο των κρατών μελών. Ο ρυθμιστικός 
φορέας πρέπει να έχει εξουσία επιβολής 
των αποφάσεών του με κατάλληλες 
κυρώσεις.

Or. fr

Τροπολογία 617
Michael Cramer, Isabelle Durant, Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Σε περίπτωση διενέξεων που 
αφορούν αποφάσεις των ρυθμιστικών 
φορέων για διασυνοριακές υπηρεσίες 
μεταφορών, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος 
μπορεί να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για να επιτύχει δεσμευτική 
απόφαση επί της συμβατότητας της εν 
λόγω απόφασης με το δίκαιο της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει αρμόδια 
υπηρεσία για τέτοιου είδους προσφυγές το 
αργότερο τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση 
της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη 
Εφημερίδα.
Η αρμόδια υπηρεσία λαμβάνει 
δεσμευτική απόφαση επί της προσφυγής 
εντός 20 εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της προσφυγής.
Η ρύθμιση αυτή αξιολογείται ύστερα από 



AM\870643EL.doc 103/169 PE467.167v01-00

EL

δύο έτη και θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην επέκταση των αρμοδιοτήτων της 
αρμόδιας υπηρεσίας της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, οι σιδηροδρομικές εταιρείες να λαμβάνουν εγκαίρως τις αποφάσεις για τις 
διαδρομές τους καθώς και τα αιτήματα διαμεσολάβησης. Επιπλέον, μια ευρωπαϊκή υπηρεσία 
πρέπει να είναι σε θέση να εξετάσει δύσκολες προσφυγές που αφορούν διασυνοριακές 
υπηρεσίες, κάτι που θα πρέπει να αξιολογηθεί ύστερα από δύο έτη.

Τροπολογία 618
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ο ρυθμιστικός φορέας έχει το 
δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους ή να 
αναθέτει ελέγχους των διαχειριστών 
υποδομής και, όπου απαιτείται, των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για να 
επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού 
διαχωρισμού.

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές υποδομών και όλες οι 
επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες που 
εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη 
σιδηροδρομικών μεταφορών ή διαχείριση 
υποδομών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφοι 1 και 2, παρέχουν 
λεπτομερείς κανονιστικούς λογαριασμούς 
στον ρυθμιστικό φορέα προκειμένου 
αυτός να είναι σε θέση να εκτελέσει τα 
διάφορα καθήκοντά του. Οι εν λόγω 
κανονιστικοί λογαριασμοί πρέπει να 
περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία του 
παραρτήματος Χ. Ο ρυθμιστικός φορέας 
μπορεί επίσης, από τους εν λόγω 
λογαριασμούς να εξάγει συμπεράσματα 
σχετικά με ζητήματα κρατικών 
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ενισχύσεων τα οποία αναφέρει στις αρχές 
που φέρουν την ευθύνη για την επίλυση 
τέτοιων ζητημάτων.
Το παράρτημα X μπορεί να τροποποιείται 
βάσει της εμπειρίας, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 60.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων ενός ρυθμιστικού φορέα να διενεργεί συνολικούς 
λογιστικούς ελέγχους επί όλων των δραστηριοτήτων του διαχειριστή υποδομής και των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, ενώ ο ρυθμιστικός φορέας θα πρέπει να επιλύει πιθανές 
αντιδικίες. Οι αρμόδιες κοινοβουλευτικές αρχές έχουν το καθήκον να αξιολογούν την ορθή 
εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας που έχουν μεταφέρει στο νομοθετικό τους πλαίσιο.

Τροπολογία 619
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 a. ο ρυθμιστικός φορέας διαβουλεύεται, 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, με τους 
αντιπροσώπους των χρηστών των 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών 
(εμπορευματικών και επιβατικών) 
προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις 
τους για τη σιδηροδρομική αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων της επίδοσης της 
υπηρεσίας, των τελών υποδομής, του 
ύψους και της διαφάνειας των τιμών των 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση με τους χρήστες του σιδηροδρόμου θα παρείχε σημαντικές πληροφορίες στον 
ρυθμιστικό φορέα για την άσκηση των καθηκόντων του.
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Τροπολογία 620
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8 a. ο ρυθμιστικός φορέας διαβουλεύεται, 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, με τους 
αντιπροσώπους των χρηστών των 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών 
(εμπορευματικών και επιβατικών) 
προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις 
τους για τη σιδηροδρομική αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων της επίδοσης της 
υπηρεσίας, των τελών υποδομής, του 
ύψους και της διαφάνειας των τιμών των 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση με τους χρήστες του σιδηροδρόμου θα παρείχε σημαντικές πληροφορίες στον 
ρυθμιστικό φορέα για την άσκηση των καθηκόντων του και τη βελτιστοποίηση της χρήσης του 
σιδηροδρομικού δικτύου.

Τροπολογία 621
Dominique Vlasto, Dominique Riquet, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές υποδομών και όλες οι 
επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες που 
εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη 
σιδηροδρομικών μεταφορών ή διαχείριση 
υποδομών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφοι 1 και 2, παρέχουν λεπτομερείς 
κανονιστικούς λογαριασμούς στον 
ρυθμιστικό φορέα προκειμένου αυτός να 
είναι σε θέση να εκτελέσει τα διάφορα 
καθήκοντά του. Οι εν λόγω κανονιστικοί 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές υποδομών και όλες οι 
επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες που 
εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη 
σιδηροδρομικών,  μεταφορών ή διαχείριση 
υποδομών, κυρίως οι πάροχοι ουσιωδών 
υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6 παράγραφοι 1 και 2, παρέχουν 
λεπτομερείς κανονιστικούς λογαριασμούς 
στον ρυθμιστικό φορέα προκειμένου αυτός 
να είναι σε θέση να εκτελέσει τα διάφορα 
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λογαριασμοί πρέπει να περιέχουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία του 
παραρτήματος Χ. Ο ρυθμιστικός φορέας 
μπορεί επίσης, από τους εν λόγω 
λογαριασμούς να εξάγει συμπεράσματα 
σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων 
τα οποία αναφέρει στις αρχές που φέρουν 
την ευθύνη για την επίλυση τέτοιων 
ζητημάτων.

καθήκοντά του. Οι εν λόγω κανονιστικοί 
λογαριασμοί πρέπει να περιέχουν 
τουλάχιστον τα στοιχεία του 
παραρτήματος Χ. Ο ρυθμιστικός φορέας 
μπορεί επίσης, από τους εν λόγω 
λογαριασμούς να εξάγει συμπεράσματα 
σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων 
τα οποία αναφέρει στις αρχές που φέρουν 
την ευθύνη για την επίλυση τέτοιων 
ζητημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 622
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παράρτημα X 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 623
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 56 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 α
Εξουσίες της ρυθμιστικής αρχής

1. Προκειμένου να φέρει εις πέρας τα 
καθήκοντα που εκτίθενται στο άρθρο 56, 
η ρυθμιστική αρχή έχει την εξουσία να:
α) επιβάλλει τις αποφάσεις της με 
κατάλληλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προστίμων. Η 
απόφαση της ρυθμιστικής αρχής είναι 
δεσμευτική για όλα τα μέρη που καλύπτει 
και δεν υπόκειται στον έλεγχο άλλης 
διοικητικής αρχής.
β) ζητεί σχετικές πληροφορίες από το 
διαχειριστή υποδομής, τους αιτούντες και 
τυχόν τρίτα μέρη που εμπλέκονται εντός 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους και να 
επιβάλλει κατάλληλες κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων προστίμων για την 
ικανοποίηση παρόμοιων αιτημάτων. Οι 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαστούν 
στη ρυθμιστική αρχή περιλαμβάνουν όλα 
τα στοιχεία που ζητεί η ρυθμιστική αρχή 
στο πλαίσιο των καθηκόντων του σχετικά 
με προσφυγές και με την παρακολούθηση 
του ανταγωνισμού στις αγορές 
σιδηροδρομικών μεταφορών σύμφωνα με 
την παράγραφο 2. Περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τις 
στατιστικές και την παρακολούθηση της 
αγοράς. Κοινοποιούντια χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση·
γ) να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει 
εξωτερικούς ελέγχους των διαχειριστών 
υποδομής και, όπου απαιτείται, των 
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για να 
επαληθευτεί η συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού 
διαχωρισμού.
2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τη 
ρυθμιστική αρχή, υπόκεινται σε 
δικαστική επανεξέταση. Η έφεση δεν έχει 
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ανασταλτικό αποτέλεσμα στην απόφαση 
της ρυθμιστικής αρχής.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής 
δημοσιοποιούνται.
4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές υποδομών και όλες οι 
επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες που 
εκτελούν ή περιλαμβάνουν διάφορα είδη 
σιδηροδρομικών μεταφορών ή διαχείριση 
υποδομών όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 
παρέχουν λεπτομερείς κανονιστικούς 
λογαριασμούς στη ρυθμιστική αρχή 
προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να 
εκτελέσει τα διάφορα καθήκοντά της. Οι 
εν λόγω κανονιστικοί λογαριασμοί πρέπει 
να περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία του 
παραρτήματος Χ. Η ρυθμιστική αρχή 
μπορεί επίσης, από τους εν λόγω 
λογαριασμούς να εξάγει συμπεράσματα 
σχετικά με ζητήματα κρατικών 
ενισχύσεων τα οποία αναφέρει στις αρχές 
που φέρουν την ευθύνη για την επίλυση 
τέτοιων ζητημάτων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νέο άρθρο εισήχθη για λόγους μεγαλύτερης σαφήνειας. Απαριθμεί τις εξουσίες που 
παρέχονται στη ρυθμιστική αρχή χάριν συνοχής με τους στόχους της ανάπτυξης των ΥΓΣ.

Τροπολογία 624
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία μεταξύ  ρυθμιστικών φορέων Συνεργασία μεταξύ  ρυθμιστικών φορέων 
και εξουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου απαιτεί μεγάλες εξουσίες της 
Επιτροπής ως προς τη ρύθμιση των αγορών.

Τροπολογία 625
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς 
ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά 
το έργο τους, καθώς και τις αρχές και τις 
πρακτικές που εφαρμόζουν στη λήψη 
αποφάσεων και, συνεργάζονται
προκειμένου να συντονίζουν τις αποφάσεις 
που λαμβάνουν σε ολόκληρη την Ένωση . 
Προς το σκοπό αυτό συνεργάζονται στο 
πλαίσιο ομάδας εργασίας που συνέρχεται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο έργο 
τους αυτό, οι ρυθμιστικοί φορείς
επικουρούνται από την Επιτροπή.

1. οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς 
ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά 
το έργο τους, καθώς και τις αρχές και τις 
πρακτικές που εφαρμόζουν στη λήψη 
αποφάσεων και, συνεργάζονται
προκειμένου να συντονίζουν τις αποφάσεις 
που λαμβάνουν σε ολόκληρη την Ένωση . 
Προς το σκοπό αυτό συνεργάζονται στο 
πλαίσιο ενός δικτύου που συνέρχεται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα. Προς τούτο η 
Επιτροπή εξασφαλίζει την ενεργό 
συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών 
φορέων.
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 
δοθούν σημαντικές εξουσίες για την 
επιβολή της προενεργού συνεργασίας 
μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων και την 
ανάληψη δράσης σε περίπτωση που οι 
ρυθμιστικοί φορείς δεν εκπληρώνουν την 
αποστολή τους, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 63, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να εφοδιαστεί με σημαντικές εξουσίες ώστε να επιβάλλει την προενεργό 
συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων και να αναλαμβάνει δράση εις βάρος αυτών που 
δεν υποβάλλουν έκθεση / δεν συνεργάζονται.
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Τροπολογία 626
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς 
ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά 
το έργο τους, καθώς και τις αρχές και τις 
πρακτικές που εφαρμόζουν στη λήψη 
αποφάσεων και, συνεργάζονται
προκειμένου να συντονίζουν τις 
αποφάσεις που λαμβάνουν σε ολόκληρη
την Ένωση . Προς το σκοπό αυτό 
συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας 
εργασίας που συνέρχεται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Στο έργο τους αυτό, 
οι ρυθμιστικοί φορείς επικουρούνται από
την Επιτροπή.

1. Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς 
οργανώνονται επίσημα σε δίκτυο ώστε να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά 
το έργο τους, καθώς και τις αρχές και τις 
πρακτικές που εφαρμόζουν στη λήψη
αποφάσεων, προκειμένου να τις
συντονίσουν και να τις εναρμονίσουν σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το 
σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του δικτύου, 
συνέρχονται τακτικά, κατόπιν 
πρωτοβουλίας και υπό την προεδρία της 
Επιτροπής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καθιερωθεί μια επίσημη δομή συνεργασίας των εθνικών 
ρυθμιστικών φορέων υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής΄, το «δίκτυο των 
ρυθμιστικών φορέων».

Τροπολογία 627
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής 
αποτελούνται τόσο από εκπροσώπους της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού όσο 
και από εκπροσώπους της Γενικής 
Διεύθυνσης Κινητικότητας και 
Μεταφορών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω του σύνθετου και διαθεματικού χαρακτήρα της ομάδας εργασίας, οι εκπρόσωποι της 
Επιτροπής πρέπει να προέρχονται και από τις δύο Γενικές Διευθύνσεις.

Τροπολογία 628
Ádám Kósa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημιουργεί βάση δεδομένων 
στην οποία οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς 
εισάγουν δεδομένα για όλες τις 
διαδικασίες καταγγελιών που συνδέονται 
με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως οι 
ημερομηνίες των καταγγελιών, τα 
εμπλεκόμενα μέρη, τα κύρια ζητήματα 
των διαδικασιών και τα προβλήματα 
ερμηνείας.

Or. en

Τροπολογία 629
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας με 
δική τους πρωτοβουλία επί ζητημάτων 
πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή 
σιδηροδρομική διαδρομή, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στην αγορά διεθνών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, ο οικείος 
ρυθμιστικός φορέας διαβουλεύεται με τους 
ρυθμιστικούς φορείς όλων των άλλων 
κρατών μελών από τα οποία διέρχεται η 
αντίστοιχη διεθνής σιδηροδρομική 
διαδρομή και ζητεί από αυτούς όλες τις 

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας με 
δική τους πρωτοβουλία επί ζητημάτων 
πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή 
σιδηροδρομική διαδρομή, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στην αγορά διεθνών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, ο οικείος 
ρυθμιστικός φορέας διαβουλεύεται με τους 
ρυθμιστικούς φορείς όλων των άλλων 
κρατών μελών από τα οποία διέρχεται η 
αντίστοιχη διεθνής σιδηροδρομική 
διαδρομή και ζητεί από αυτούς όλες τις 



PE467.167v01-00 112/169 AM\870643EL.doc

EL

αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει 
απόφαση.

αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει 
απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, το 
δίκτυο των ρυθμιστικών φορέων εκδίδει 
γνωμοδότηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεσπίζει μια διαδικασία γνωμοδότησης του δικτύου ρυθμιστικών φορέων σε 
περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας σχετικά με διεθνή σιδηροδρομική διαδρομή.

Τροπολογία 630
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας με 
δική τους πρωτοβουλία επί ζητημάτων 
πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή 
σιδηροδρομική διαδρομή, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στην αγορά διεθνών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, ο οικείος 
ρυθμιστικός φορέας διαβουλεύεται με τους 
ρυθμιστικούς φορείς όλων των άλλων 
κρατών μελών από τα οποία διέρχεται η 
αντίστοιχη διεθνής σιδηροδρομική 
διαδρομή και ζητεί από αυτούς όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει 
απόφαση.

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας με 
δική τους πρωτοβουλία επί ζητημάτων 
πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή 
σιδηροδρομική διαδρομή, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στην αγορά διεθνών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, ο οικείος 
ρυθμιστικός φορέας ενημερώνει την 
Επιτροπή και διαβουλεύεται με τους 
ρυθμιστικούς φορείς όλων των άλλων 
κρατών μελών από τα οποία διέρχεται η 
αντίστοιχη διεθνής σιδηροδρομική 
διαδρομή και ζητεί από αυτούς όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει 
απόφαση. Οι ρυθμιστικοί φορείς 
κοινοποιούν ανά τρίμηνο στην Επιτροπή 
κάθε καταγγελία ή έρευνα που 
διενεργείται ιδία πρωτοβουλία σχετικά με 
ζητήματα πρόσβασης ή επιβολής τελών 
σε σχέση με διεθνείς σιδηροδρομικές 
υπηρεσίες. 

Or. it
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να συμμετέχει περισσότερο η Επιτροπή στην επίλυση διαφορών που αφορούν τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 631
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας με 
δική τους πρωτοβουλία επί ζητημάτων 
πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή 
σιδηροδρομική διαδρομή, καθώς και στο 
πλαίσιο της παρακολούθησης του 
ανταγωνισμού στην αγορά διεθνών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, ο οικείος 
ρυθμιστικός φορέας διαβουλεύεται με τους 
ρυθμιστικούς φορείς όλων των άλλων 
κρατών μελών από τα οποία διέρχεται η 
αντίστοιχη διεθνής σιδηροδρομική 
διαδρομή και ζητεί από αυτούς όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει 
απόφαση.

3. σε περίπτωση καταγγελίας επί 
ζητημάτων πρόσβασης ή χρέωσης που 
αφορούν διεθνή σιδηροδρομική διαδρομή, 
καθώς και στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης του ανταγωνισμού στην 
αγορά διεθνών σιδηροδρομικών 
μεταφορών, ο οικείος ρυθμιστικός φορέας 
διαβουλεύεται με τους ρυθμιστικούς 
φορείς όλων των άλλων κρατών μελών 
από τα οποία διέρχεται η αντίστοιχη 
διεθνής σιδηροδρομική διαδρομή και ζητεί 
από αυτούς όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες πριν λάβει απόφαση·

Or. nl

Τροπολογία 632
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 α. Ο ρυθμιστικός φορέας ενημερώνει 
την Επιτροπή για κάθε σχέδιο απόφασης 
που αφορά ζητήματα πρόσβασης ή 
επιβολής τελών για μια διεθνή 
σιδηροδρομική γραμμή και για ζητήματα 
πρόσβασης ή επιβολής τελών σε διεθνείς 
σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή 
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αξιολογεί τη συμβατότητα του σχεδίου 
απόφασης με το δίκαιο της Ένωσης και, 
αν χρειαστεί, ζητεί αλλαγές.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να συμμετέχει περισσότερο η Επιτροπή στην επίλυση διαφορών που αφορούν τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 633
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ρυθμιστικοί φορείς καταρτίζουν κοινές 
αρχές και πρακτικές για την λήψη των 
αποφάσεων για τις οποίες έχουν 
εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας 
οδηγίας. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν τις εν 
λόγω κοινές αρχές και πρακτικές. 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

Διάταξη που δεν προσφέρει τίποτε, αλλά που άφαιρεί ένα μεγάλο μέρος του ελέγχου των 
εθνικών σιδηροδρομικών υποθέσεων από την αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 634
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ρυθμιστικοί φορείς καταρτίζουν κοινές 
αρχές και πρακτικές για την λήψη των 
αποφάσεων για τις οποίες έχουν 
εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας 
οδηγίας. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν τις εν 
λόγω κοινές αρχές και πρακτικές. 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

Ο καθορισμός αρχών και πρακτικών για τη λήψη αποφάσεων αναφέρεται ήδη στην παράγραφο 
1.

Τροπολογία 635
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι ρυθμιστικοί φορείς καταρτίζουν 
κοινές αρχές και πρακτικές για την λήψη 
των αποφάσεων για τις οποίες έχουν 
εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας 
οδηγίας. Η Επιτροπή μπορεί να λάβει 
εκτελεστικά μέτρα που καθορίζουν τις εν 
λόγω κοινές αρχές και πρακτικές. 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.

7. οι ρυθμιστικοί φορείς, ανταλλάσσοντας 
πληροφορίες σύμφωνα με την παρ. 1, 
καταρτίζουν κοινές αρχές και πρακτικές 
για την λήψη των αποφάσεων για τις 
οποίες οι φορείς αυτοί έχουν 
εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας 
οδηγίας. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
και να συμπληρώνει τις εν λόγω κοινές 
αρχές και πρακτικές σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
60·

Or. pl
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Τροπολογία 636
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ρυθμιστικοί φορείς εξετάζουν επίσης 
αποφάσεις και πρακτικές ενώσεων 
διαχειριστών υποδομής του άρθρου 40 
παράγραφος 1 που εφαρμόζουν διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας ή διευκολύνουν με 
άλλον τρόπο τις διεθνείς σιδηροδρομικές 
μεταφορές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή και οι ρυθμιστικοί φορείς πρέπει να ενημερώνονται σωστά, αλλά δεν πρέπει να 
συμμετέχουν στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Τροπολογία 637
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ρυθμιστικοί φορείς εξετάζουν επίσης 
αποφάσεις και πρακτικές ενώσεων 
διαχειριστών υποδομής του άρθρου 40 
παράγραφος 1 που εφαρμόζουν διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας ή διευκολύνουν με 
άλλον τρόπο τις διεθνείς σιδηροδρομικές 
μεταφορές.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πλεοναστική και περιττή απαίτηση, καθώς το RailNetEurope ενημερώνει ήδη για τις 
δραστηριότητές του την Επιτροπή και τους ρυθμιστικούς φορείς κατά τρόπο διαφανή εδώ και 
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πολλά χρόνια.

Τροπολογία 638
Markus Ferber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή συντάσσει, δύο χρόνια μετά 
την εφαρμογή της οδηγίας, έκθεση 
σχετικά με τη συνεργασία των εθνικών 
ρυθμιστικών φορέων. Με βάση αυτή την 
έκθεση η Επιτροπή επεξεργάζεται 
πρόταση για τη συγκρότηση κεντρικού 
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα για τις 
διασυνοριακές σιδηροδρομικές 
μεταφορές.

Or. de

Τροπολογία 639
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 α (νέο)
Με βάση την εμπειρία του δικτύου των 
ρυθμιστικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ζητεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το αργότερο έως το τέλος του 
2012, να υποβάλει νομοθετική πρόταση 
για τη σύσταση ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 
φορέα που θα ενεργεί στην περίπτωση 
που οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς δεν 
απαντούν και δεν εξετάζουν τις 
καταγγελίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας θα πρέπει να αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το δίκτυο των 
εθνικών ρυθμιστικών φορέων. Ο ευρωπαϊκός ρυθμιστικός φορέας δεν θα εξαλείψει τους 
εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, αλλά θα ενεργεί ως όργανο προσφυγής, σε περίπτωση που οι 
εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς δεν απαντούν και δεν εξετάζουν τις καταγγελίες.

Τροπολογία 640
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 α
Ένα χρόνο μετά τη μεταφορά της οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροππη 
παρουσιάζει έκθεση σχετικά με τη 
συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών 
φορέων σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος να συσταθεί ένα δίκτυο που θα κατέληγε σε μια ευρωπαϊκή ρυθμιστική 
αρχή.

Τροπολογία 641
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 57 α: Ευρωπαϊκός ρυθμιστικός 
φορέας
Με βάση την εμπειρία του δικτύου 
εθνικών ρυθμιστικών φορέων η Επιτροπή 
υποβάλλει, το αργότερο πέντε χρόνια μετά 
τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, νομοθετική πρόταση για τη 
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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

Δεδομένου ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα κρίνεται ευκταία 
μακροπρόθεσμα, η τροπολογία αυτή ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση προς την 
κατεύθυνση αυτή με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω του δικτύου των εθνικών 
ρυθμιστικών φορέων

Τροπολογία 642
Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 57 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η Επιτροπή υποβάλλει, ένα χρόνο μετά τη 
μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, 
έκθεση σχετικά με τη συνεργασία των 
εθνικών ρυθμιστικών φορέων σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο και αναθέτει στον 
Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Οργανισμό να 
δημιουργήσει ρυθμιστικό φορέα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο που θα είναι αρμόδιος 
για τον έλεγχο των διαδρόμων 
εμπορευματικών μεταφορών, όπως 
καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
913/2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό δίκτυο για 
ανταγωνιστικές εμπορευματικές 
μεταφορές, με ειδική προσοχή στον 
έλεγχο της λειτουργίας της 
"μονοαπευθυντικής θυρίδας". Ο 
Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός 
Οργανισμός θα διοργανωθεί έτσι, ώστε η 
εντολή αυτή να εκτελείται εντελώς 
ξεχωριστά από τις λοιπές δραστηριότητές 
του που ήδη του έχουν ανατεθεί. Με βάση 
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την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τον 
ρυθμιστικό αυτό φορέα για του 
διαδρόμους εμπορευματικών μεταφορών, 
η Επιτροπή υποβάλλει, εφόσον 
παρίσταται ανάγκη, νομοθετική πρόταση 
για τη δημιουργία ενός γενικού 
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού φορέα·

Or. nl

Τροπολογία 643
Ismail Ertug, Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 60 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον 
η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, το άρθρο 13 παράγραφος 5 
δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 15 παράγραφος 
5 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 20 τρίτο 
εδάφιο, το άρθρο 27 παράγραφος 2, το 
άρθρο 30 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, 
το άρθρο 31 παράγραφος 5 δεύτερο 
εδάφιο, το άρθρο 32 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο, το άρθρο 32 παράγραφος 3, το 
άρθρο 35 παράγραφος 2, το άρθρο 43 
παράγραφος 1 και το άρθρο 56 
παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή επ’αόριστον 
η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Καθώς τα υπόλοιπα άρθρα που αναφέρει η Επιτροπή διαγράφονται, η αναφορά πρέπει να γίνει 
μόνο στο άρθρο 20 παράγραφος 3.

Τροπολογία 644
Ramon Tremosa i Balcells
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά από αίτηση κράτους μέλους ή με 
δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξετάζει την 
εφαρμογή και την εκτέλεση των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας και, εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της εν λόγω 
αίτησης, αποφασίζει σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 64 
παράγραφος 2, αν το σχετικό μέτρο μπορεί 
να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Η Επιτροπή 
ανακοινώνει την απόφασή της στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και τα κράτη μέλη.

Μετά από αίτηση εθνικού ρυθμιστικού 
φορέα και άλλων αρμόδιων εθνικών 
αρχών ή με δική της πρωτοβουλία, η 
Επιτροπή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
εξετάζει την εφαρμογή και την εκτέλεση 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, Οι 
εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς διατηρούν 
βάση δεδομένων, στην οποία έχει 
πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα 
σχέδια των αποφάσεών τους. Εντός δύο 
μηνών από την παραλαβή της εν λόγω 
αίτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπει το άρθρο 64 παράγραφος 2, αν 
το σχετικό μέτρο μπορεί να συνεχίσει να 
εφαρμόζεται. Η Επιτροπή ανακοινώνει την 
απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιχειρείται μια καλύτερη σύνδεση του ρόλου του εθνικού ρυθμιστικού φορέα με τον εποπτικό 
ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία 645
Gilles Pargneaux

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση της εφαρμογής της οδηγίας 
υπό ομοιόμορφες συνθήκες  θεσπίζονται 
από την Επιτροπή ως εκτελεστικές 
πράξεις  σύμφωνα με την διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3.

3. Τα μέτρα που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση της εφαρμογής της οδηγίας, 
σύμφωνα με τα άρθρα 10(2), 11(4), 14(2) 
και 17(5) υπό ομοιόμορφες συνθήκες
θεσπίζονται από την Επιτροπή ως 
εκτελεστικές πράξεις  σύμφωνα με την 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 64 
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παράγραφος 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία κατατίθεται προκειμένου να προσδιοριστούν σαφέστερα τα άρθρα για τα οποία η 
Επιτροπή επιτρέπεται να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία 646
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα […] και τα 
παραρτήματα […] το αργότερο έως τις 
[…]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα […] και τα 
παραρτήματα […] το αργότερο 12 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αναδιατύπωση 3 οδηγιών που θα έπρεπε να έχουν ήδη εφαρμοστεί από τα κράτη 
μέλη με όλες τις συνεχόμενες διαδικασίες παράβασης· 12 μήνες είναι υπεραρκετός χρόνος.

Τροπολογία 647
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα […] και τα παραρτήματα […] Το άρθρο 55, παράγραφος 1, εφαρμόζεται 
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εφαρμόζονται από […]. τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς 
της παρούσας οδηγίας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου φορέα απαιτεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη 
δημιουργία νέων οργανικών δομών, νέων κανονιστικών διατάξεων, τη διάθεση πόρων και την 
πρόσληψη νέου προσωπικού, κάτι που απαιτεί χρόνο. Θα πρέπει να τεθεί μια πιο ρεαλιστική 
ημερομηνία και να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία 648
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Τα μέρη των κτηρίων του σταθμού που 
αφορούν τους επιβάτες και των 
εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές: κοινοί 
χώροι μετεπιβίβασης, συστήματα 
διασύνδεσης των τροχιών, πληροφόρηση 
των επιβατών, χώροι για τον έλεγχο της 
κυκλοφορίας·  

Or. it

Τροπολογία 649
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Annex 1 – indent 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Διαβάσεις για ταξιδιώτες και 
εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων και 
των οδών ή διαδρόμων προσβάσεως·

– Σιδηροδρομικές διαβάσεις για 
ταξιδιώτες και εμπορεύματα 
συμπεριλαμβανομένων και των συναφών 
κτηριακών εγκαταστάσεων και των 
πεζών ή οδικών προσβάσεων·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διασάφηση και συμπλήρωση του ορισμού.

Τροπολογία 650
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Annex 1 – indent 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κτήρια στέγασης των υπηρεσιών 
διοικήσεως.

– Κτήρια στέγασης των υπηρεσιών 
διοικήσεως ώστε να διασφαλίζεται 
αξιοπιστία και συμμόρφωση στα 
καθήκοντά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η αναφορά στα κτήρια που χρησιμοποιούνται και που συνδέονται με όλα τα 
καθήκοντα των υπηρεσιών διοίκησης.

Τροπολογία 651
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – περίπτωση 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Σταθμοί μεταφοράς εμπορευμάτων και 
κέντρα μεταφοράς εμπορευμάτων

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι σταθμοί μεταφοράς εμπορευμάτων και τα κέντρα μεταφοράς εμπορευμάτων, για τα οποία 
είναι υπεύθυνος ο διαχειριστής υποδομής, πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο στοιχείων 
σιδηροδρομικής υποδομής. 
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Τροπολογία 652
Antonio Cancian, Carlo Fidanza

Πρόταση οδηγίας
Annex 1 – περίπτωση 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Δίκτυο τερματικών σταθμών 
εμπορευμάτων προσαρμοσμένο στις 
διαστάσεις του σιδηροδρομικού δικτύου.

Or. it

Τροπολογία 653
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – περίπτωση 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης: 
Συνεργειακές εγκαταστάσεις, αίθουσες 
αναμονής, βοηθητικές γραμμές 
στάθμευσης και άλλες βοηθητικές 
γραμμές, δευτερεύοντες σταθμοί σε 
τερματικούς σταθμούς.

Or. de

Τροπολογία 654
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια ανεξαρτησίας και διαφάνειας 
που πρέπει να πληροί ο διαχειριστής 
υποδομής (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
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παράγραφος 2)
α) Η συμμόρφωση προς τα κριτήρια 
ανεξαρτησίας και διαφάνειας ελέγχεται 
από τον ρυθμιστικό φορέα του άρθρου 55. 
Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα να 
προσφεύγει στον ρυθμιστικό φορέα εάν 
πιστεύει ότι αυτές οι απαιτήσεις περί 
ανεξαρτησίας δεν πληρούνται επαρκώς.
β) Οι καταστατικές και/ή συμβατικές 
διατάξεις περί ανεξαρτησίας 
καθορίζονται στο πλαίσιο της σχέσης 
μεταξύ της ελεγκτικής δομής ή της 
ελεγκτικής εταιρείας συμμετοχών 
(holding) και του διαχειριστή υποδομής, 
μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και 
άλλων εταιρειών του ομίλου, ή άλλων 
οντοτήτων που ελέγχονται από την 
εταιρεία συμμετοχών, περιλαμβανομένης 
ιδίως της συνέλευσης των μετόχων του 
διαχειριστή υποδομής.
γ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας συμμετοχών και/ή άλλων 
εταιρειών της εταιρείας συμμετοχών δεν 
αποτελούν μέλη του συμβουλίου του 
διαχειριστή υποδομής και δεν ασκούν 
δικαιώματα ψήφου στο συμβούλιο αυτό.
δ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
του διαχειριστή υποδομής και τα 
ανώτερα στελέχη που ασκούν σημαντικά 
καθήκοντα, απαγορεύεται, για μια 
περίοδο τριών ετών, να αποδεχθούν 
οιαδήποτε ανώτερη θέση εντός της 
εταιρείας συμμετοχών ή άλλων 
οντοτήτων υπό τον έλεγχό της μετά την 
αποχώρησή τους από τον διαχειριστή 
υποδομής.
ε) Το διευθυντικό συμβούλιο, το 
διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό 
συμβούλιο του διαχειριστή υποδομής, ή 
τα όργανα που τον εκπροσωπούν νομικά, 
δεν διορίζονται από ελεγκτική δομή ή 
ελεγκτική εταιρεία συμμετοχών στην 
οποία συμμετέχει ο διαχειριστής 
υποδομής, προκειμε΄νου να διασφαλισθεί 
η πλήρης ανεξαρτησία του διαχειριστή 
υποδομής. Διορίζεται και παύεται υπό τον 
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έλεγχο του ρυθμιστικού φορέα που 
αναφέρεται στο άρθρο 55.
στ) Ο διαχειριστής υποδομής καθορίζει 
και εγκρίνει το επιχειρηματικό του σχέδιο 
σύμφωνα με το άρθρο 8, ανεξάρτητα από 
κάθε ελεγκτική δομή ή ελεγκτική εταιρεία 
συμμετοχών ή σιδηροδρομική 
επιχείρηση.
ζ) Ο διαχειριστής υποδομής έχει την 
απαραίτητη οργανωτική ικανότητα να 
ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα από 
κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και δεν 
επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση των 
καθηκόντων του σε όργανα ή εταιρείες 
που ασκούν άμεσο ή έμμεσο έλεγχο, έχουν 
οιοδήποτε συμφέρον ή ασκούν οιοδήποτε 
δικαίωμα επί σιδηροδρομικής 
επιχείρησης.
η) Ο διαχειριστής υποδομής έχει το δικό 
του προσωπικό και είναι τοποθετημένος 
σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις ή σε 
εγκαταστάσεις με προστατευμένη 
πρόσβαση. Η πρόσβαση στα συστήματα 
πληροφοριών προστατεύεται. Ο 
εσωτερικός κανονισμός ή οι συμβάσεις 
του προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις 
επαφές με την εταιρεία συμμετοχών και 
άλλες εταιρείες υπό τον έλεγχό της στις 
επίσημες επικοινωνίες που συνδέονται με 
την άσκηση των βασικών καθηκόντων. 
Ειδικότερα, οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που συνδέονται με τα 
καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 
2, και οι οποίες κατέχονται από τον 
διαχειριστή υποδομής δεν διαβιβάζονται 
σε καμία σιδηροδρομική επιχείρηση.
θ) Τα συστήματα αποδοχών του 
προσωπικού του διαχειριστή υποδομής 
βασίζονται μόνο στις επιδόσεις του 
διαχειριστή υποδομής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις αυτές εμπνέονται από τις απαιτήσεις που αναπτύσσει η Επιτροπή στο παράρτημα 
V της ανακοίνωσής της 189 του 2006. Καθορίζουν υπό ποίες συνθήκες μπορούν να ασκούνται 
τα βασικά καθήκοντα από μια οντότητα που αποτελεί τμήμα ευρύτερης επιχείρησης.

Τροπολογία 655
Werner Kuhn

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κριτήρια ανεξαρτησίας και διαφάνειας 
που πρέπει να πληροί ο διαχειριστής 
υποδομής (όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2)
α) Η συμμόρφωση προς τα κριτήρια 
ανεξαρτησίας και διαφάνειας ελέγχεται 
από τον ρυθμιστικό φορέα του άρθρου 55. 
Κάθε αιτών έχει το δικαίωμα να 
προσφεύγει στον ρυθμιστικό φορέα εάν 
πιστεύει ότι αυτές οι απαιτήσεις περί 
ανεξαρτησίας δεν πληρούνται επαρκώς.
β) Οι καταστατικές και/ή συμβατικές 
διατάξεις περί ανεξαρτησίας 
καθορίζονται στο πλαίσιο της σχέσης 
μεταξύ της ελεγκτικής δομής ή της 
ελεγκτικής εταιρείας συμμετοχών 
(holding) και του διαχειριστή υποδομής, 
μεταξύ του διαχειριστή υποδομής και 
άλλων εταιρειών του ομίλου, ή άλλων 
οντοτήτων που ελέγχονται από την 
εταιρεία συμμετοχών, περιλαμβανομένης 
ιδίως της συνέλευσης των μετόχων του 
διαχειριστή υποδομής.
γ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας συμμετοχών και/ή άλλων 
εταιρειών της εταιρείας συμμετοχών  δεν 
αποτελούν μέλη του συμβουλίου του 
διαχειριστή υποδομής και δεν ασκούν 
δικαιώματα ψήφου στο συμβούλιο αυτό.
δ) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
του διαχειριστή υποδομής και τα 
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ανώτερα στελέχη που ασκούν σημαντικά 
καθήκοντα, απαγορεύεται, για μια 
περίοδο τριών ετών, να αποδεχθούν 
οιαδήποτε ανώτερη θέση εντός της 
εταιρείας συμμετοχών ή άλλων 
οντοτήτων υπό τον έλεγχό της μετά την 
αποχώρησή τους από τον διαχειριστή 
υποδομής.
ε) Το διευθυντικό συμβούλιο, το 
διοικητικό συμβούλιο, το εποπτικό 
συμβούλιο του διαχειριστή υποδομής, ή 
τα όργανα που τον εκπροσωπούν νομικά, 
δεν διορίζονται από ελεγκτική δομή ή 
ελεγκτική εταιρεία συμμετοχών στην 
οποία συμμετέχει ο διαχειριστής 
υποδομής, προκειμε΄νου να διασφαλισθεί 
η πλήρης ανεξαρτησία του διαχειριστή 
υποδομής. Διορίζεται και παύεται υπό 
τον έλεγχο του ρυθμιστικού φορέα που 
αναφέρεται στο άρθρο 55.
στ) Ο διαχειριστής υποδομής καθορίζει 
και εγκρίνει το επιχειρηματικό του σχέδιο 
σύμφωνα με το άρθρο 8, ανεξάρτητα από 
κάθε ελεγκτική δομή ή ελεγκτική 
εταιρεία συμμετοχών ή σιδηροδρομική 
επιχείρηση.
ζ) Ο διαχειριστής υποδομής έχει την 
απαραίτητη οργανωτική ικανότητα να 
ασκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα από 
κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση και δεν 
επιτρέπεται να αναθέτει την εκτέλεση 
των καθηκόντων του σε όργανα ή 
εταιρείες που ασκούν άμεσο ή έμμεσο 
έλεγχο, έχουν οιοδήποτε συμφέρον ή 
ασκούν οιοδήποτε δικαίωμα επί 
σιδηροδρομικής επιχείρησης.
η) Ο διαχειριστής υποδομής έχει το δικό 
του προσωπικό και είναι τοποθετημένος 
σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις ή σε 
εγκαταστάσεις με προστατευμένη 
πρόσβαση. Η πρόσβαση στα συστήματα 
πληροφοριών προστατεύεται. Ο 
εσωτερικός κανονισμός ή οι συμβάσεις 
του προσωπικού περιορίζουν σαφώς τις 
επαφές με την εταιρεία συμμετοχών και 
άλλες εταιρείες υπό τον έλεγχό της στις 
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επίσημες επικοινωνίες που συνδέονται με 
την άσκηση των βασικών καθηκόντων. 
Ειδικότερα, οι εμπορικά ευαίσθητες 
πληροφορίες που συνδέονται με τα 
καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής 
όπως ορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 
2, και οι οποίες κατέχονται από τον 
διαχειριστή υποδομής δεν διαβιβάζονται 
σε καμία σιδηροδρομική επιχείρηση.
θ) Τα συστήματα αποδοχών του 
προσωπικού του διαχειριστή υποδομής 
βασίζονται μόνο στις επιδόσεις του 
διαχειριστή υποδομής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις αυτές εμπνέονται από τις απαιτήσεις που αναπτύσσει η Επιτροπή στο παράρτημα 
V της ανακοίνωσής της 189 του 2006. Καθορίζουν υπό ποίες συνθήκες μπορούν να ασκούνται 
τα βασικά καθήκοντα από μια οντότητα που αποτελεί τμήμα ευρύτερης επιχείρησης.

Τροπολογία 656
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Annex 1 – περίπτωση 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Το τμήμα των κτηρίων του σταθμού 
που αφορούν τους επιβάτες  και των 
εγκαταστάσεων που είναι λειτουργικά 
αναγκαίες για την παροχή 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών: κοινοί 
χώροι για μετεπιβιβάσεις, πεζοδρόμια και 
στέγαστρα, συστήματα διασύνδεσης των 
τροχιών (υπόγειες διαβάσεις, πασαρέλες, 
κυλιόμενες σκάλες, ανελκυστήρες), 
συσκευές για την ενημέρωση του κοινού 
(οθόνες, δέκτες), χώροι για τον έλεγχο της 
κυκλοφορίας (καμπίνα κεντρικού ελέγχου, 
γραφεία ελεγκτών κυκλοφορίας, 
τηλεφωνικά κέντρα κλπ.).

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι επιβατικοί σταθμοί, για το μέρος που είναι λειτουργικά αναγκαίο για την παροχή 
σιδηροδρομικών υπηρεσιών,  πρέπει να αποτελούν τμήμα του καταλόγου στοιχείων της 
υποδομής για τα οποία είναι υπεύθυνος ο διαχειριστής της υποδομής. 

Τροπολογία 657
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος των βασικών καθηκόντων 
που αναφέρεται στο άρθρο 7:

διαγράφεται

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,
λήψη αποφάσεων περί της  χρέωσης για 
την υποδομή , συμπεριλαμβανομένου το 
καθορισμού και της είσπραξης των 
τελών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα του διαχειριστή υποδομής περιγράφονται στους ορισμούς του άρθρου 3.

Τροπολογία 658
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– λήψη αποφάσεων περί της  χρέωσης για 
την υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του 

– λήψη αποφάσεων περί της  χρέωσης για 
την υποδομή, συμπεριλαμβανομένου του 
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καθορισμού και της είσπραξης των τελών, καθορισμού των τελών,

Or. en

Τροπολογία 659
Herbert Dorfmann

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δίκαιη 
και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 13.

Or. de

Τροπολογία 660
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ελάχιστη δέσμη πρόσβασης 
περιλαμβάνει:

1. Το δικαίωμα πρόσβασης περιλαμβάνει
τις ακόλουθες υπηρεσίες και 
σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις των 
οποίων τα σχετικά έξοδα και τα 
αντίστοιχα τέλη για τη χρήση τους 
καταβάλλονται στις αντίστοιχες 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που τις 
παρέχουν,  ήτοι τόσο στον διαχειριστή 
υποδομής όσο και στους οικείους 
σιδηροδρομικούς επιχειρηματίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία μιας σιδηροδρομικής υπηρεσίας με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο για τους πελάτες 
και με οικονομικώς βιώσιμο τρόπο για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις απαιτεί ένα κοινό 
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δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα III ανεξάρτητα 
με το ποιος πάροχος σιδηροδρομικών υπηρεσιών ασχολείται με αυτές σε κάθε κράτος μέλος. Τα 
τέλη θα καθορίζονται και θα καταβάλλονται ανάλογα με τη χρήση τους.

Τροπολογία 661
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) ασφάλεια και τεχνική επιθεώρηση 
του τροχαίου υλικού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή εκτίμησης για το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί βασικό παράγοντα για τη λειτουργία 
ενός τρένου πριν από κάθε αναχώρηση.

Τροπολογία 662
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) χρησιμοποίηση εξοπλισμού παροχής 
ηλεκτρισμού για το ρεύμα έλξης, όπου 
διατίθενται·

ε) χρησιμοποίηση εξοπλισμού παροχής 
ηλεκτρισμού για το ρεύμα έλξης και 
χρησιμοποίηση ρεύματος έλξης, εάν 
χρειάζεται, με τα αντίστοιχα τέλη να 
εμφαίνονται ξεχωριστά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.
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Τροπολογία 663
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με 
καύσιμα, όπου διατίθενται·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με καύσιμα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη δέσμη των 
ελάχιστων υπηρεσιών, δεδομένου ότι προσφέρονται ήδη ΄σε ανταγωνιστική βάση στην ελεύθερη 
αγορά. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εναλλακτικες 
προσφορές και ως εκ τούτου δύνανατι να θεωρηθούν ως «ουσιώδεις ευκολίες».

Τροπολογία 664
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με 
καύσιμα, όπου διατίθενται·

στ) χρήση εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού 
και προμήθειας με καύσιμα, εάν 
χρειάζεται, με τα αντίστοιχα τέλη να 
εμφαίνονται ξεχωριστά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 665
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) επιβατικούς σταθμούς, τα κτήριά 
τους και λοιπές 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της έκδοσης εισιτηρίων και της 
ενημέρωσης. Η απαίτηση που αφορά την 
έκδοση εισιτηρίων δεν εφαρμόζεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο όπου υπάρχει ήδη ένα 
κοινό εθνικό σύστημα έκδοσης 
εισιτηρίων και ενημέρωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε κοινές εγκαταστάσεις που παρέχουν έκδοση εισιτηρίων και ενημέρωση αποτελεί 
βασικό παράγοντα για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, τους πελάτες τους και άλλους χρήστες 
στον τομέα των μεταφορών.

Τροπολογία 666
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) τερματικούς σταθμούς μεταφοράς 
εμπορευμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 667
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ γ) σταθμούς διαλογής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 668
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ δ) εγκαταστάσεις σχηματισμού 
συρμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 669
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ ε) αμαξοστάσια φύλαξης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.



AM\870643EL.doc 137/169 PE467.167v01-00

EL

Τροπολογία 670
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και 
άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 671
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ ζ) λιμενικές εγκαταστάσεις που 
συνδέονται με σιδηροδρομικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 672
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ η) εγκαταστάσεις παροχής βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης της ρυμούλκησης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 673
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ θ) προθέρμανση επιβατικών συρμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 674
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ ι) εξατομικευμένες συμβάσεις για 
έλεγχο της μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων και/ή βοήθεια στη 
λειτουργία μη συνήθων συρμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 675
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 1 – στοιχείο στ ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ ια) πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενιαίος κατάλογος στο Παράρτημα III.

Τροπολογία 676
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρέχεται επίσης πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και η 
παροχή υπηρεσιών στις ακόλουθες 
εγκαταστάσεις  :

διαγράφεται

α) επιβατικούς σταθμούς, τα κτήριά τους 
και λοιπές 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της έκδοσης εισιτηρίων και της 
ενημέρωσης·
β) τερματικούς σταθμούς μεταφοράς 
εμπορευμάτων·
γ) σταθμούς διαλογής·
δ) εγκαταστάσεις σχηματισμού συρμών·
ε) αμαξοστάσια φύλαξης·
στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις·
ζ) λιμενικές εγκαταστάσεις που 
συνδέονται με σιδηροδρομικές 
δραστηριότητες·
η) εγκαταστάσεις παροχής βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης ρυμούλκησης.



PE467.167v01-00 140/169 AM\870643EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατάλογος υπηρεσιών που έχουν μεταφερθεί σε έναν ενιαίο κατάλογο.

Τροπολογία 677
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρέχεται επίσης πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και η 
παροχή υπηρεσιών στις ακόλουθες 
εγκαταστάσεις  :

2. Παρέχεται επίσης πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και στις 
υπηρεσίες που διατίθενται στις ακόλουθες 
εγκαταστάσεις  :

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να αποφευχθεί η υποχρέωση παροχής εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών που δεν διατίθενται επί του περόντος παντού. Μια τέτοια κατάσταση θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε επενδύσεις που ενδέχεται να αποδειχθούν μη αποδοτικές.

Τροπολογία 678
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – αριθμός 2 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιβατικούς σταθμούς, τα κτήριά τους 
και λοιπές 
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
έκδοσης εισιτηρίων και της ενημέρωσης ·

α) επιβατικούς σταθμούς, τα κτήριά τους 
και λοιπές εγκαταστάσεις ,  
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων 
χώρων για την έκδοση εισιτηρίων και για 
τις υπηρεσίες ενημέρωσης· πέραν τούτου, 
οι υπηρεσίες πληροφόρησης και έκδοσης 
εισιτηρίων θα πρέπει να υπόκεινται σε 
μια ελάχιστη τυποποίηση ή / και 
συντονισμό μεταξύ των διαφόρων 
προτύπων ώστε να διευκολυνθεί η χρήση 
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τους από τους ταξιδιώτες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογία είναι να διασφηνίσει το κείμενο και να επισημάνει το ενδιαφέρον μιας 
ελάχιστης τυποποίησης και/ ή συντονισμού των διαφόρων προτύπων υπηρεσιών πληροφόρησης 
και πώλησης.

Τροπολογία 679
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επιβατικούς σταθμούς, τα κτήριά τους 
και λοιπές εγκαταστάσεις 
, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
εισιτηρίων και της ενημέρωσης ·

α) επιβατικούς σταθμούς, τα κτίριά τους 
και λοιπές εγκαταστάσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το πλαίσιο δεν αρκεί για μια δίκαιη και χωρίς φραγμούς πρόσβαση. Δεν είναι σαφές ποιες 
υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται. Δεν εξασφαλίζεται ότι ο επιβάτης θα βρίσκει αυτομάτως τον 
"καλύτερο" γι’ αυτόν πάροχο και ότι θα λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική διάσταση στη 
διαμόρφωση τιμών (μαθητικά, κάρτες υπερηλίκων, κάρτες πολλαπλών διαδρομών).  Απαιτείται 
λεπτομερής ρύθμιση στην "οδηγία για τις διεθνείς μεταφορές επιβατών" (στο κεφάλαιο 3.2 της 
ανακοίνωσης για το 2011).

Τροπολογία 680
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τερματικούς σταθμούς μεταφοράς 
εμπορευμάτων ·

διαγράφεται
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Τροπολογία 681
Carlo Fidanza, Antonio Cancian

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – αριθμός 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις·

διαγράφεται

Or. it

Αιτιολόγηση

Η συντήρηση των τροχαίων υλικών είναι δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια 
των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, γι’ αυτό πρέπει να διευθύνεται από τις σιδηροδρομικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να τη διασφαλίζουν μέσω δικών τους κέντρων ή μέσω 
συμβάσεων με τους προμηθευτές τροχαίων υλικών.

Τροπολογία 682
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 683
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις·

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης, με 
εξαίρεση τη βαριά συντήρηση σε 
εγκαταστάσεις αφιερωμένες 
αποκλειστικά σε ειδικούς τύπους 
τροχαίου υλικού υψηλής ταχύτητας για 
επιβατικές υπηρεσίες, και άλλες τεχνικές 
εγκαταστάσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει τον αποκλεισμό της βαριάς συντήρησης σε εγκαταστάσεις 
αφιερωμένες αποκλειστικά σε ειδικούς τύπους τροχαίου υλικού υψηλής ταχύτητας για 
επιβατικές υπηρεσίες (για παράδειγμα: υλικό Siemens-Alstom) που είναι διαφορετικές και 
απαιτούν ειδική κατάρτιση και ειδικό εξοπλισμό.

Τροπολογία 684
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 
τεχνικές εγκαταστάσεις·

στ) την ελαφρά συτνήρηση, 
συμπεριλαμβανόμενης της θεραπευτικής, 
ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της 
εμπορικής υπηρεσίας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιδιώκει να περιορίσει τις ελάχιστες παροχές συντήρησης που θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμες χωρίς διακρίσεις σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, υπό το πρίσμα 
συντήρησης για τη συνέχιση των εμπορικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 685
Peter van Dalen
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) λιμενικές εγκαταστάσεις που 
συνδέονται με σιδηροδρομικές 
δραστηριότητες·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 686
Jörg Leichtfried

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) λιμενικές εγκαταστάσεις που 
συνδέονται με σιδηροδρομικές 
δραστηριότητες·

ζ) σιδηροδρομική πρόσβαση σε λιμένες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που επελέγη εδώ δεν συμφωνεί με τη διατύπωση στο άρθρο 10. Θα προκύψουν 
έτσι προβλήματα διάκρισης των εννοιών, καθώς οι "λιμενικές εγκαταστάσεις" είναι πολύ 
απροσδιόριστη έννοια. Στις λιμενικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται και σταθερές κατασκευές 
και ο εξοπλισμός (γερανοί, αποβάθρες κλπ.).  Για τη συνολική τελειοποίηση των λιμένων, 
πρέπει να αποφασίζει ο ίδιος λιμένας σχετικά με τη διευθέτηση των εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 687
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) εγκαταστάσεις παροχής βοήθειας, 
συμπεριλαμβανομένης ρυμούλκησης.

διαγράφεται
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Τροπολογία 688
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ενδεχομένως τις υποδομές 
εφοδισμού με καύσιμα

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού με καύσιμα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη δέσμη των 
ελάχιστων υπηρεσιών, δεδομένου ότι προσφέρονται ήδη σε ανταγωνιστική βάση στην ελεύθερη 
αγορά. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εναλλακτικες 
προσφορές και ως εκ τούτου δύνανατι να θεωρηθούν ως «ουσιώδεις ευκολίες».

Τροπολογία 689
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) τις εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να περιληφθούν, μεταξύ των υποδομών που πρέπει να είναι 
διαθέσιμες χωρίς διακρίσεις σε όλες τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, οι υποδομές εφοδιασμού 
με καύσιμα.

Τροπολογία 690
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν:

διαγράφεται

α) ρεύμα έλξης, τα τέλη για το οποίο 
εμφαίνονται στα τιμολόγια χωριστά από 
τα τέλη χρήσης εξοπλισμού παροχής 
ηλεκτρισμού
β) προθέρμανση επιβατικών συρμών·
γ) παροχή καυσίμου, τα τέλη για το οποίο 
εμφαίνονται στα τιμολόγια χωριστά από 
τα τέλη χρήσης των εγκαταστάσεων 
ανεφοδιασμού με καύσιμα·
δ) εξατομικευμένες συμβάσεις για:
έλεγχο της μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων,
βοήθεια στη λειτουργία μη συνήθων 
συρμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπηρεσίες που έχουν μεταφερθεί σε έναν ενιαίο κατάλογο.

Τροπολογία 691
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 3 – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ρεύμα έλξης, τα τέλη για το οποίο 
εμφαίνονται στα τιμολόγια χωριστά από 
τα τέλη χρήσης εξοπλισμού παροχής 
ηλεκτρισμού

α) ρεύμα έλξης, εφόσον η επιχείριη 
επέλεξε να αγοράσει το ρεύμα έλξης των 
αμαξοστοιχιών της στο διαχειριστή 
υποδομής, αντί να απευθυνθεί απευθείας 
σε έναν ή περισσότερους εφοδιαστές στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα τιμολόγια 
του διαχειριστή υποδομής θα εμφανίζουν 
χωριστά την παροχή ρεύματος έλξης 
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στην περίπτωση αυτή, και σε όλες τις 
περιπτώσεις τα τέλη χρήσης εξοπλισμού 
παροχής ηλεκτρισμού,  τις απώλειες 
ηλεκτρισμού στις εγκαταστάσεις του 
διαχειριστή υποδομής και τα τέλη 
σύνδεσης στο δίκτυο μεταφοράς ή 
διανομής ενέργειας·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αγορά της ενέργειας είναι ανοικτή στον ανταγωνισμό, η τροπολογία αυτή 
αποσκοπεί στο να δοθεί στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίο απευθύνονται. Τονίζει επίσης την ανάγκη 
διαφανών τιμολογίων.

Τροπολογία 692
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι βοηθητικές υπηρεσίες μπορούν να 
περιλαμβάνουν:

διαγράφεται

α) πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό 
δίκτυο·
β) παροχή συμπληρωματικών 
πληροφοριών·
γ) τεχνική επιθεώρηση του τροχαίου 
υλικού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπηρεσίες που έχουν μεταφερθεί σε έναν ενιαίο κατάλογο.

Τροπολογία 693
Sabine Wils
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τμήμα όπου περιγράφεται το είδος της 
υποδομής που διατίθεται στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι όροι 
πρόσβασης σ' αυτήν. Οι πληροφορίες 
αυτού του τμήματος αντιστοιχούν ή 
αναφέρονται στα μητρώα σιδηροδρομικής 
υποδομής, τα οποία δημοσιεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 
2008/57/ΕΚ.

1. Τμήμα όπου περιγράφεται το είδος της 
υποδομής που διατίθεται στις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι όροι 
πρόσβασης σ' αυτήν, περιλαμβανομένων 
των τεχνικών κανόνων και κανόνων 
ασφαλείας που διέπουν την πρόσβαση 
των σιδηροδρομικών οχημάτων, όπως 
ορίζεται στις οδηγίες 2008/57/ΕΚ και 
2004/49/ΕΚ. Οι πληροφορίες αυτού του 
τμήματος αντιστοιχούν ή αναφέρονται στα 
μητρώα σιδηροδρομικής υποδομής, τα 
οποία δημοσιεύονται σύμφωνα με το 
άρθρο 35 της οδηγίας 2008/57/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες ασφαλείας αποτελούν το πρώτο και κύριο ζήτημα που θα πρέπει να ρυθμίζεται στη 
δήλωση δικτύου, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία σαφή αναφορά στο πού μπορεί να 
βρεθεί αυτή η ενημέρωση.

Τροπολογία 694
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 6 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και 
τα τιμολόγια. Το τμήμα αυτό περιέχει τις 
δέουσες λεπτομέρειες του συστήματος 
χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες 
για τα τέλη και άλλες συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση  για 
τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και οι οποίες παρέχονται 
από ένα μόνο πάροχο. Περιγράφει επίσης 
αναλυτικά τη μεθοδολογία, τους κανόνες 
και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα 

2. Τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και 
τα τιμολόγια. Το τμήμα αυτό περιέχει τις 
δέουσες λεπτομέρειες του συστήματος 
χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες 
για τα τέλη και άλλες συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση  για 
τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και οι οποίες παρέχονται 
από ένα μόνο πάροχο. Περιγράφει επίσης 
αναλυτικά τη μεθοδολογία, τους κανόνες 
και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα 
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τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 31 παράγραφοι 4 
και 5 και των άρθρων 32 έως 35. 
Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα 
οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή 
προβλέπονται για τα επόμενα πέντε έτη  .

τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 31 παράγραφοι 4 
και 5 και των άρθρων 32 έως 35. 
Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα 
οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή 
προβλέπονται για τα επόμενα πέντε έτη  .
Ο φείλει να διευκρινίσει τους 
μηχανισμούς οικονομικών 
αντισταθμίσεων που προβλέπονται στην 
περίπτωση καθυστέρησης, αλοίωσης της 
ποιότητας και κατάργησης των 
σιδηροδρομικών διαδρομών που είχαν 
χορηγηθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να εισαγάγει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την οικονομική 
αποζημίωση που προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης, αλοίωσης της ποιότητας και 
κατάργησης των σιδηροδρομικών διαδρομών που είχαν χορηγηθεί.

Τροπολογία 695
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και 
τα τιμολόγια. Το τμήμα αυτό περιέχει τις 
δέουσες λεπτομέρειες του συστήματος 
χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες 
για τα τέλη και άλλες συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση  για 
τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και οι οποίες παρέχονται 
από ένα μόνο πάροχο. Περιγράφει επίσης 
αναλυτικά τη μεθοδολογία, τους κανόνες 
και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα 
τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 31 παράγραφοι 4 
και 5 και των άρθρων 32 έως 35. 
Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα 
οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή 

2. Τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και 
τα τιμολόγια. Το τμήμα αυτό περιέχει τις 
δέουσες λεπτομέρειες του συστήματος 
χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες 
για τα τέλη. Τα τέλη υποδομής 
αναγράφονται ανά χιλιόμετρο ανά τμήμα 
της αγοράς. Παρέχονται επισης άλλες 
συναφείς πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση  για τις υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και οι 
οποίες παρέχονται από ένα μόνο πάροχο. 
Περιγράφει επίσης αναλυτικά τη 
μεθοδολογία, τους κανόνες και, όπου 
συντρέχει η περίπτωση, τα τιμολόγια που 
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των 
άρθρων 31, παράγραφοι 4 και 5, έως 36. 
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προβλέπονται για τα επόμενα πέντε έτη. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα 
οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή 
προβλέπονται για τα επόμενα πέντε έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή των πληροφοριών για το τέλος υποδομής ανά χιλιόμετρο ανά τμήμα της αγοράς θα 
βοηθούσε τους αιτούντες να υπολογίσουν το κόστος έναρξης των υπηρεσιών.

Τροπολογία 696
Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και 
τα τιμολόγια. Το τμήμα αυτό περιέχει τις 
δέουσες λεπτομέρειες του συστήματος 
χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες 
για τα τέλη και άλλες συναφείς 
πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση  για 
τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και οι οποίες παρέχονται 
από ένα μόνο πάροχο. Περιγράφει επίσης 
αναλυτικά τη μεθοδολογία, τους κανόνες 
και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα 
τιμολόγια που χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή του άρθρου 31 παράγραφοι 4 
και 5 και των άρθρων 32 έως 35. 
Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα 
οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή 
προβλέπονται για τα επόμενα πέντε έτη  .

2. Τμήμα που αφορά τις αρχές χρέωσης και 
τα τιμολόγια. Το τμήμα αυτό περιέχει τις 
δέουσες λεπτομέρειες του συστήματος 
χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες 
για τα τέλη. Τα τέλη υποδομής 
αναφέρονται ανά χιλιόμετρο ανά τμήμα 
της αγοράς. Παρέχονται επίσης άλλες 
συναφείς πληροφορίες σχετικά με την 
πρόσβαση  για τις υπηρεσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και οι 
οποίες παρέχονται από ένα μόνο πάροχο. 
Περιγράφει επίσης αναλυτικά τη 
μεθοδολογία, τους κανόνες και, όπου 
συντρέχει η περίπτωση, τα τιμολόγια που 
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του 
άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 5 και των 
άρθρων 32 έως 35. Περιλαμβάνει 
πληροφορίες για τα τέλη τα οποία έχουν 
ήδη αποφασισθεί ή προβλέπονται για τα 
επόμενα πέντε έτη  .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή των πληροφοριών για το τέλος υποδομής ανά χιλιόμετρο ανά τμήμα της αγοράς θα 
βοηθούσε τους αιτούντες να υπολογίσουν το κόστος έναρξης των υπηρεσιών.
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Τροπολογία 697
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 6 – σημείο 7 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν το απαιτούν οι όροι του ανταγωνισμού 
με τρίτες χώρες, τα αντίστοιχα κράτη 
μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
διαφορετικούς κανόνες χρέωσης επί των 
δικτύων εκείνων όπου το εύρος τροχιάς 
είναι διαφορετικό από αυτό του κυρίου 
σιδηροδρομικού δικτύου εντός της 
Ένωσης. Τέτοιοι κανόνες μπορούν να 
δημοσιεύονται εντός βραχύτερων 
προθεσμιών από αυτές που ορίζονται 
στην παρούσα οδηγία και που είναι 
συμβατές με αυτές των σχετικών τρίτων 
χωρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των δικτύων και 
εταιρειών της ΕΕ έναντι των τρίτων χωρών με τις οποίες μοιράζονται ένα ειδικό μη 
τυποποιημένο εύρος τροχιάς (1520mm). Οι διαχειριστές υποδομής στις τρίτες αυτές χώρες δεν 
δημοσιεύουν τα τέλη εκ των προτέρων (και τα τέλη τους μπορούν να τροποποιηθούν με μεγάλη 
ευελιξία συναρτήσει των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά).

Τροπολογία 698
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) επίπεδα ασφάλειας και ε) επίπεδα ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων καλών γνώσεων 
της αγγλικής γλώσσας για τους 
μηχανοδηγούς και το άλλο προσωπικό 
που εργάζεται σε τρένα που εκτελούν 
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διασυνοριακές μεταφορές, και

Or. da

Τροπολογία 699
Ole Christensen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 7 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. τους κανόνες αντιμετώπισης μεγάλων 
διαταραχών της λειτουργίας και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου 
επιπέδου εξυπηρέτησης σε περίπτωση 
απεργίας, εάν υφίσταται, και την πρόωρη 
καταγγελία της συμβατικής συμφωνίας
και την ενημέρωση των χρηστών,

9. τους κανόνες αντιμετώπισης μεγάλων 
διαταραχών της λειτουργίας και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και 
ενημέρωσης των χρηστών 

Or. da

Τροπολογία 700
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. τους κανόνες αντιμετώπισης μεγάλων 
διαταραχών της λειτουργίας και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου 
επιπέδου εξυπηρέτησης σε περίπτωση 
απεργίας, εάν υφίσταται, και την πρόωρη 
καταγγελία της συμβατικής συμφωνίας 
και την ενημέρωση των χρηστών,

9. τους κανόνες αντιμετώπισης μεγάλων 
διαταραχών της λειτουργίας και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Σε 
αυτούς πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται 
η έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών.

Σε περιπτώσεις ενεργειών που έρχονται 
ως αποτέλεσμα κοινωνικών 
συγκρούσεων, π.χ. απεργιών, θα πρέεπι 
να παρέχεται ενημέρωση στους χρήστες 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη 
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διεξαγωγή αυτών των ενεργειών, καθώς 
και να υποδεικνύονται εναλλακτικές 
δυνατότητες για τις ανάγκες μετακίνησής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 701
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. τους κανόνες αντιμετώπισης μεγάλων 
διαταραχών της λειτουργίας και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου 
επιπέδου εξυπηρέτησης σε περίπτωση 
απεργίας, εάν υφίσταται, και την πρόωρη 
καταγγελία της συμβατικής συμφωνίας και 
την ενημέρωση των χρηστών,

9. τους κανόνες αντιμετώπισης μεγάλων 
διαταραχών της λειτουργίας και 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, και την 
πρόωρη καταγγελία της συμβατικής 
συμφωνίας και την ενημέρωση των 
χρηστών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απεργία είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα όπου οι κανόνες ή οι κοινωνικές συμφωνίες 
έχουν τεθεί αυτόνομα, με διαφορετικό τρόπο, σε κάθε κράτος μέλος, και συνεπώς δεν μπορεί να  
περιληφθεί μια ειδική διάταξη σε ένα κοινό νομοθετικό κείμενο της ΕΕ.

Τροπολογία 702
Michael Cramer, Isabelle Durant

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων μισθών και 
συντάξεων·

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο, 
αποκλειομένου του εργασιακού κόστους·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το εργασιακό κόστος περιλαμβάνει το "μοναδιαίο κόστος" ανά εργαζόμενο και είναι επίσης 
προσαρμόσιμο στους διάφορους κανόνες υπολογισμού στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 703
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων μισθών και 
συντάξεων·

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 704
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων μισθών και 
συντάξεων·

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο τα γενικά έξοδα αποκλείονται από το άμεσο κόστος που αναφέρεται στο άρθρο 31, 
παράγραφος 3, ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις των εργαζομένων που συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες του διαχειριστή υποδομής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και, συνεπώς, να 
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του άμεσου κόστους.
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Τροπολογία 705
Georges Bach

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, 
νηπιαγωγεία, εστιατόρια

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 706
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, 
νηπιαγωγεία, εστιατόρια

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές δαπάνες που σχετίζονται με εργαζομένους που συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
του διαχειριστή υποδομής πρέπει να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό των άμεσων δαπανών, 
δεδομένου ότι αποτελούν τμήμα του άμεσου ή έμμεσου ημεομισθίου σύμφωνα με τις διάφορες 
εργατικές νομοθεσίες ή συμβατικές συμφωνίες που ορίζονται σε κάθε κράτος μέλος.

Τροπολογία 707
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Annex 8 – point 1 bis (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο διαχειριστής υποδομής οφείλει να 
υποβάλει προς γνωμοδότηση στο 
ρυθμιστικό φορέα τον υπολογισμό του 
άμεσου κόστους, συμπεριλαμβανομένων 
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των παραμέτρων και των παραγόντων 
κόστους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προβλέπει τον έλεγχο του υπολογισμού του άμεσου κόστους από το 
ρυθμιστικό φορέα.

Τροπολογία 708
Roberts Zīle

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει 
στον ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα 
σιδηροδρομικού δρομολογίου να 
καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 1, έτσι ώστε κάθε 
δρομολόγιο που εντάσσεται σε κάθε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες να 
εντάσσεται σε διαφορετικό τμήμα της 
αγοράς:

3. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής 
υποδομής επιβάλλει προσαυξήσεις, 
καταρτίζει κατάλογο των τμημάτων της 
αγοράς, όπου ο ρυθμιστικός φορέας 
παρέχει την εκ των προτέρων έγκρισή 
του.

Οι προσαυξήσεις είναι τέτοιες ώστε οι 
όγκοι κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα 
τμήματα να μην αναπτύσσονται 
χειρότερα από τους όγκους κυκλοφορίας 
σε ανταγωνιστικές αγορές.

Τα ζεύγη που εξετάζουν οι διαχειριστές 
υποδομής όταν καθορίζουν ένα κατάλογο 
τμημάτων της αγοράς με στόχο την 
εισαγωγή προσαυξήσεων στο σύστημα 
χρέωσης σύμφωνα με το άρθρο 31, 
παράγραφος 3, είναι τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθορίζει ένα κριτήριο βασιζόμενο στην αγορά, σύμφωνα με το οποίο οι 
προσαυξήσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε οι όγκοι κυκλοφορίας να μην αναπτύσσονται 
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χειρότερα σε σχέση με άλλες ανταγωνιστικές αγορές ή άλλα μέσα μεταφοράς. Η διευκρίνιση 
αυτή θα βοηθούσε στο να υποδειχθεί η ικανότητα των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να 
πληρώνουν προσαυξήσεις και θα στήριζε την ανταγωνιστικότητα του σιδηροδρομικού τομέα.

Τροπολογία 709
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 8 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει 
στον ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα 
σιδηροδρομικού δρομολογίου να 
καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 1, έτσι ώστε κάθε 
δρομολόγιο που εντάσσεται σε κάθε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες να 
εντάσσεται σε διαφορετικό τμήμα της 
αγοράς:

3. Ο διαχειριστής υποδομής καθορίζει 
ομοιογενή τμήματα της αγοράς και τις 
αντίστοιχες προσαυξήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 32, παράγραφος 1, επί 
τη βάσει έρευνας αγοράς και ύστερα από 
διαβούλευση με τους αιτούντες.

Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει στον 
ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα 
σιδηροδρομικού δρομολογίου να 
καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 1. Σε περίπτωση 
που ο διαχειριστής υποδομών επιβάλλει 
προσαυξήσεις, καταρτίζει κατάλογο των 
τμημάτων της αγοράς, όπου ο 
ρυθμιστικός φορέας παρέχει την εκ των 
προτέρων έγκρισή του.
Οι προσαυξήσεις είναι τέτοιες ώστε οι 
όγκοι κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα 
τμήματα να μην αναπτύσσονται 
χειρότερα από τους όγκους κυκλοφορίας 
σε ανταγωνιστικές αγορές.

Or. en

Τροπολογία 710
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 8 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει 
στον ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα 
σιδηροδρομικού δρομολογίου να 
καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 1, έτσι ώστε κάθε 
δρομολόγιο που εντάσσεται σε κάθε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες να 
εντάσσεται σε διαφορετικό τμήμα της 
αγοράς:

3. Ο διαχειριστής υποδομής μπορεί να 
καθορίσει ομοιογενή τμήματα της αγοράς 
και αντίστοιχες προσαυξήσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 32 παράγραφος 1, όπου 
ισχύει, επί τη βάσει έρευνας της αγοράς 
και ύστερα από διαβούλευση με τους 
αιτούντες, προκειμένου να βελτιώσει τους 
όγκους κυκλοφορίας σε κάθε ξεχωριστό 
τμήμα. Τα τμήματα της σιδηροδρομικής 
αγοράς που θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα 
ενδεικτικά κριτήρια είναι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθεί ο διαχειριστής υποδομής σύμφωνα με 
την έγκριση του κράτους μέλους για τον καθορισμό προσαυξήσεων σε συγκεκριμένα τμήματα 
της σιδηροδρομικής αγοράς.

Τροπολογία 711
Peter van Dalen

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει 
στον ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα 
σιδηροδρομικού δρομολογίου να 
καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 1, έτσι ώστε κάθε 
δρομολόγιο που εντάσσεται σε κάθε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες να 
εντάσσεται σε διαφορετικό τμήμα της 
αγοράς:

3. ο ρυθμιστικός φορέας ελέγχει την 
ικανότητα σιδηροδρομικού δρομολογίου 
να καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με 
το άρθρο 32 παράγραφος 1, έτσι ώστε κάθε 
δρομολόγιο που εντάσσεται σε κάθε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες να 
εντάσσεται σε διαφορετικό τμήμα της 
αγοράς:

Or. nl
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Τροπολογία 712
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει 
στον ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα 
σιδηροδρομικού δρομολογίου να 
καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 1, έτσι ώστε κάθε 
δρομολόγιο που εντάσσεται σε κάθε μία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες να 
εντάσσεται σε διαφορετικό τμήμα της 
αγοράς:

3. Ο διαχειριστής υποδομής καθορίζει 
ομοιογενή τμήματα της αγοράς και τις 
αντίστοιχες προσαυξήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 32, παράγραφος 1, επί 
τη βάσει έρευνας αγοράς και ύστερα από 
διαβούλευση με τους αιτούντες.

Ο διαχειριστής υποδομής αποδεικνύει στον 
ρυθμιστικό φορέα την ικανότητα 
σιδηροδρομικού δρομολογίου να 
καταβάλλει προσαυξήσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφος 1. Σε περίπτωση 
που ο διαχειριστής υποδομών επιβάλλει 
προσαυξήσεις, καταρτίζει κατάλογο των 
τμημάτων της αγοράς, όπου ο 
ρυθμιστικός φορέας παρέχει την εκ των 
προτέρων έγκρισή του.

α) Δρομολόγια μεταφοράς επιβατών 
έναντι μεταφοράς εμπορευμάτων,
β) Συρμοί που μεταφέρουν επικίνδυνα 
εμπορεύματα έναντι άλλων συρμών 
μεταφοράς εμπορευμάτων,
γ) Δρομολόγια εσωτερικού έναντι 
διεθνών,
δ) Δρομολόγια συνδυασμένων μεταφορών 
έναντι δρομολογίων χωρίς ενδιάμεσες 
στάσεις,
ε) Αστικά ή περιφερειακά έναντι 
υπεραστικών δρομολογίων μεταφοράς 
επιβατών,
στ) Κλειστοί συρμοί έναντι συρμών με 
μεμονωμένες φορτάμαξες,
ζ) Τακτικά έναντι περιστασιακών 
σιδηροδρομικών δρομολογίων.
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Or. en

Τροπολογία 713
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Annex 8 – point 3 – subparagraph 1 (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Οι προσαυξήσεις δεν θα πρέπει να 
επηρεάζουν αισθητά τις σιδηροδρομικές 
μεταφορές στο συγκεκριμένο τμήμα, σε 
σχέση με τους άλλους τρόπους 
μεταφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εφαρμοζόμενες προσαυξήσεις δεν θα πρέπει να ζημιώνουν την ανταγωνιστικότητα των 
σιδηροδρομικών μεταφορών σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς.

Τροπολογία 714
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Annex 8 – point 3 – subpoint g bis (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) υπηρεσίες που απορρέουν από 
συμβάσεις δημοσίων υπηρεσιών/ 
υπηρεσίες με ανοικτή πρόσβαση·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός νέου τύπου μεριδίου της αγοράς:  
υπηρεσίες που απορρέουν από συμβάσεις δημοσίων υπηρεσιών/ υπηρεσίες με ανοικτή 
πρόσβαση·
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Τροπολογία 715
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Annex 8 – point 3 – subpoint g ter (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τραίνα υψηλής ταχύτητας / 
συμβατικά τραίνα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην καθιέρωση ενός νέου τύπου μεριδίου της αγοράς:  τραίνα 
υψηλής ταχύτητας / συμβατικά τραίνα.

Τροπολογία 716
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – σημείο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Ο διαχειριστής υποδομής κοινοποιεί 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την 
εκτέλεση του δρομολογίου, τον πίνακα 
δρομολογίων, βάσει του οποίου 
υπολογίζονται οι καθυστερήσεις.

β) Ο διαχειριστής υποδομής κοινοποιεί 
στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις 
τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την 
εκτέλεση του δρομολογίου, τον πίνακα 
δρομολογίων, βάσει του οποίου 
υπολογίζονται οι καθυστερήσεις. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
διαφορετικές προθεσμίες για δίκτυα 
τεχνολογικά διαχωρισμένα από το κύριο 
σιδηροδρομικό δίκτυο της ΕΕ και να 
επιτρέψουν τον συντονισμό με 
σιδηροδρομικά δίκτυα τρίτων χωρών.

Or. en
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Τροπολογία 717
Dominique Riquet, Dominique Vlasto, Michel Dantin

Πρόταση οδηγίας
Annexe 8 – point 5 – Tableau 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για μεταφορές εμπορευμάτων: Για μεταφορές εμπορευμάτων:
Έτος Έκπτωση Έτος Έκπτωση

2015 5% 2015 10%
2016 5% 2016 10%
2017 5% 2017 10%
2018 5% 2018 7,5%
2019 5% 2019 7%
2020 5% 2020 6,5%
2021 4% 2021 5%
2022 3% 2022 3,5%
2023 2% 2023 2,5%
2024 1% 2024 2%

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσωρινή μείωση για συρμούς που έχουν εξοπλιστεί με το ETCS πρέπει να αποτελεί 
πραγματικό κίνητρο για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Κατά συνέπεια, η τροπολογία αυξάνει 
τις εκπτώσεις.

Τροπολογία 718
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Πρόταση οδηγίας
Annex 8 – point 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η προσωρινή μείωση του τέλους 
υποδομής για συρμούς εξοπλισμένους με 
ETCS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 
παράγραφος 3 καθορίζεται ως εξής:

διαγράφεται
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Για μεταφορές εμπορευμάτων:

Έτος Έκπτωση

2015 5%

2016 5%

2017 5%

2018 5%

2019 5%

2020 5%

2021 4%

2022 3%

2023 2%

2024 1%

Για μεταφορές επιβατών
Έτος Έκπτωση

2020 5%
2021 5%
2022 5%

2023 5%
2024 5%

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι μειώσεις πρέπει να προωθούν την εισαγωγή πλήρους διαλειτουργικότητας ( από την πλευρά 
του τροχαίου υλικού και των υποδομών). Η έγκριση σημαντικών μειώσεων για τα τρένα που 
είναι εξοπλισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχιών (ETCS) ενδέχεται να έχει 
ως αποτέλεσμα ο διαχειριστής να αντισταθμίζει τις απώλειες εις βάρος άλλων μεταφορέων, το 
τροχαίο υλικό των οποίων δεν είναι εξοπλισμένο με ETCS - γεγονός το οποίο αντιβαίνει προς 
το στόχο της προτεινόμενης διάταξης. Το ύψος των μειώσεων πρέπει να υπολογίζεται βάσει 
πολλών παραγόντων (όπως το μέγεθος και οι τεχνικές παράμετροι του δικτύου, 
συμπεριλαμβανομένου του μήκους της γραμμής ERTMS ή των προγραμματισμένων 
ανακαινίσεων).
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Τροπολογία 719
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 5 – Πίνακας 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για μεταφορές εμπορευμάτων: Για μεταφορές εμπορευμάτων:

Έτος Έκπτωση Έτος Έκπτωση

2015 5 %
2016 5 %
2017 5 %
2018 5 %
2019 5 %
2020 5 % 2020 3 %
2021 4 % 2021 3 %
2022 3 % 2022 3 %
2023 2 % 2023 3 %
2024 1 % 2024 3 %

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να προωθηθεί ο εφοδιασμός των τρένων με το ευρωπαϊκό σύστημα 
ελέγχου των τρένων (ETCS) και να παραχωρηθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όσους διενεργούν 
σιδηροδρομικές μεταφορές να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις.

Τροπολογία 720
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 8 – σημείο 5 – Πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για μεταφορές επιβατών Για μεταφορές επιβατών

Έτος Έκπτωση Έτος Έκπτωση
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2020 5 % 2020 3 %
2021 5 % 2021 3 %
2022 5 % 2022 3 %
2023 5 % 2023 3 %
2024 5 % 2024 3 %

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να προωθηθεί ο εφοδιασμός των τρένων με το ευρωπαϊκό σύστημα 
ελέγχου των τρένων (ETCS) και να παραχωρηθεί ο απαραίτητος χρόνος σε όσους διενεργούν 
σιδηροδρομικές μεταφορές να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις.

Τροπολογία 721
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 9 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 a. Παρά τα ανωτέρω, σε δίκτυα που 
συνδέουν κράτη μέλη και τρίτες χώρες, 
και των οποίων το εύρος τροχιάς είναι 
διαφορετικό από εκείνο του κύριου 
σιδηροδρομικού δικτύου εντός της 
Ένωσης, ο προγραμματισμός και η 
κατανομή μπορούν να πραγματοποιηθούν 
υπό τις ειδικές διαδικασίες και όρους που 
ισχύουν για το συγκεκριμένο αυτό δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 722
Sabine Wils

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X διαγράφεται

Κανονιστικοί λογαριασμοί που πρέπει να 
παρέχονται στον ρυθμιστικό 

φορέα
(αναφερόμενοι στο άρθρο 56 παράγραφος 

8)
Οι κανονιστικοί λογαριασμοί που 
παρέχονται υποχρεωτικά στον 
ρυθμιστικό φορέα βάσει του άρθρου 56 
παράγραφος 8 περιέχουν τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:
1. Λογιστικός διαχωρισμός

Οι κανονιστικοί λογαριασμοί που 
παρέχονται από τους διαχειριστές 
υποδομής και όλες τις επιχειρήσεις ή 
άλλες οντότητες που εκτελούν ή 
περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες 
σιδηροδρομικών μεταφορών ή λαμβάνουν 
δημόσια κονδύλια:
α) περιλαμβάνουν χωριστούς 
λογαριασμούς κερδών και ζημιών και 
ισολογισμούς για δραστηριότητες 
μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, 
καθώς και για την διαχείριση της 
υποδομής·
β) παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για 
μεμονωμένες πηγές και χρήσεις 
δημόσιων κονδυλίων κατά διαφανή και 
αναλυτικό τρόπο· περιλαμβάνεται και 
λεπτομερής ανασκόπηση της 
χρηματορροής της επιχείρησης 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος 
που δαπανήθηκαν τα δημόσια κονδύλια· 
γ) περιλαμβάνουν κατηγορίες δαπανών 
και κερδών που επιτρέπουν να 
προσδιοριστεί αν πραγματοποιήθηκαν 
διασταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ 
αυτών των διαφορετικών 
δραστηριοτήτων, βάσει των απαιτήσεων 
του ρυθμιστικού φορέα·
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δ) περιέχουν επαρκές επίπεδο 
λεπτομερειών βάσει των αναγκαίων και 
σύμφωνων με την αρχή της 
αναλογικότητας απαιτήσεων του 
ρυθμιστικού φορέα·
ε) συνοδεύονται από έγγραφο στο οποίο 
καθορίζεται η μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των 
δαπανών στις διάφορες δραστηριότητες.
Αν η υπαγόμενη στις ρυθμίσεις εταιρεία 
αποτελεί μέρος ομίλου, οι κανονιστικοί 
λογαριασμοί πρέπει να καταρτίζονται για 
το σύνολο του ομίλου και για κάθε 
θυγατρική. Επιπλέον, στους 
κανονιστικούς λογαριασμούς 
περιλαμβάνονται λεπτομέρειες των 
πληρωμών μεταξύ των εταιρειών του 
ομίλου προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ορθή χρήση των δημόσιων κονδυλίων.
2. Παρακολούθηση των τελών τροχαίας 
πρόσβασης
Οι κανονιστικοί λογαριασμοί που πρέπει 
να παρέχουν οι διαχειριστές υποδομής 
στους ρυθμιστικούς φορείς:
α) περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες 
δαπανών, παρέχοντας ιδίως επαρκείς 
πληροφορίες για τις οριακές/άμεσες 
δαπάνες των διάφορων υπηρεσιών ή 
ομάδων υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή 
η παρακολούθηση των τελών υποδομής
β) παρέχουν επαρκείς πληροφορίες έτσι 
ώστε να επιτρέπουν την παρακολούθηση 
των μεμονωμένων τελών που 
καταβάλλονται για τις υπηρεσίες (ή 
ομάδες υπηρεσιών)· εάν το ζητήσει ο 
ρυθμιστικός φορέας, οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για τους 
όγκους και τις τιμές των μεμονωμένων 
υπηρεσιών, καθώς και το συνολικό 
εισόδημα για μεμονωμένες υπηρεσίες που 
καταβάλλουν εσωτερικοί και εξωτερικοί 
πελάτες.
γ) αναφέρουν τις δαπάνες και τα έσοδα 
των μεμονωμένων υπηρεσιών (ή ομάδων 
υπηρεσιών) με την συναφή μεθοδολογία 
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δαπανών, βάσει των απαιτήσεων του 
ρυθμιστικού φορέα για να εντοπιστεί 
δυνητική τιμολόγηση αντίθετη στον 
ανταγωνισμό (διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις, εξοντωτική ή υπερβολική 
τιμολόγηση).
3. Αναφορά οικονομικών επιδόσεων
Οι κανονιστικοί λογαριασμοί που πρέπει 
να παρέχουν οι διαχειριστές υποδομής 
στους ρυθμιστικούς φορείς 
περιλαμβάνουν:
α) δήλωση οικονομικών επιδόσεων,
β) συνοπτική δήλωση δαπανών,
γ) δήλωση δαπανών συντήρησης,
δ) δήλωση δαπανών λειτουργίας,
ε) δήλωση εσόδων,
στ) δικαιολογητικά που στηρίζουν και 
επεξηγούν τις δηλώσεις όπου απαιτείται.
4. Άλλα θέματα
Στην περίπτωση των διαχειριστών 
υποδομής, οι κανονιστικοί λογαριασμοί 
ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή. Η 
έκθεση του ελεγκτή επισυνάπτεται στους 
κανονιστικούς λογαριασμούς.
Οι κανονιστικοί λογαριασμοί 
περιλαμβάνουν λογαριασμούς κερδών και 
ζημιών και ισολογισμούς και συμφωνούν 
με την επίσημη λογιστική και δίδονται 
εξηγήσεις για όλα τα στοιχεία συμφωνίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υποβάλλεται για λόγους συνέπειας με τη διαγραφή του άρθρου 56, παράγραφος 8, 
εκτός του πεδίου ενός ρυθμιστικού φορέα.

Τροπολογία 723
Izaskun Bilbao Barandica
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Πρόταση οδηγίας
Annex 10 – point 1 – point a

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιλαμβάνουν χωριστούς 
λογαριασμούς κερδών και ζημιών και 
ισολογισμούς για δραστηριότητες 
μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, 
καθώς και για την διαχείριση της 
υποδομής·

α) περιλαμβάνουν χωριστούς 
λογαριασμούς κερδών και ζημιών και 
ισολογισμούς για δραστηριότητες 
μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών, 
καθώς και για την διαχείριση της 
υποδομής· θα πρέπει να συνδέονται με 
τους δείκτες και τους εκπληρούμενους 
στόχους·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση με τους στόχους και τους δείκτες θα επιτρέψει την καλύτερη αποτίμηση των 
απωλειών και των κερδών.

Τροπολογία 724
Debora Serracchiani

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 10 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) περιλαμβάνουν κατηγορίες δαπανών και 
κερδών που επιτρέπουν να προσδιοριστεί 
αν πραγματοποιήθηκαν διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις μεταξύ αυτών των 
διαφορετικών δραστηριοτήτων, βάσει των 
απαιτήσεων του ρυθμιστικού φορέα·

γ) περιλαμβάνουν κατηγορίες δαπανών και 
κερδών που επιτρέπουν να προσδιοριστεί 
αν πραγματοποιήθηκαν διασταυρούμενες 
επιδοτήσεις μεταξύ αυτών των 
διαφορετικών δραστηριοτήτων, βάσει των 
απαιτήσεων του άρθρου 6 και όπως 
κρίνεται απαραίτητο και αναλογικό από 
τον ρυθμιστικό φορέα·
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