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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 

(4) Η ελευθέρωση της αγοράς 

σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών επέτρεψε την είσοδο νέων 

φορέων στο σιδηροδροµικό δίκτυο. 

Προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση 

του δικτύου και να εξασφαλισθεί η 

αξιοπιστία του, είναι σκόπιµο να 

προβλεφθούν πρόσθετες διαδικασίες για 

την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά 

την κατανοµή των διεθνών 

χρονοδιαδρόµων για εµπορευµατικές 

αµαξοστοιχίες µεταξύ των διαχειριστών 

υποδοµής. 

(4) Αν και η ελευθέρωση της αγοράς 
σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών επέτρεψε την είσοδο νέων 

φορέων στο σιδηροδροµικό δίκτυο, οι 
µηχανισµοί της αγοράς δεν επαρκούσαν 
και δεν επαρκούν για να οργανώσουν, να 
ρυθµίσουν και να καταστήσουν ασφαλή 
την σιδηροδροµική εµπορευµατική 
κυκλοφορία. Προκειµένου να 
βελτιστοποιηθεί η χρήση του δικτύου και 

να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία του, είναι 

σκόπιµο να προβλεφθούν πρόσθετες 

διαδικασίες για την ενίσχυση της 

συνεργασίας όσον αφορά την κατανοµή 

των διεθνών χρονοδιαδρόµων για 

εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες µεταξύ των 

διαχειριστών υποδοµής. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.  
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Τροπολογία  2 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(5) Το Συµβούλιο, που συνήλθε στις 7 και 
8 Απριλίου του 2008, κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι πρέπει να προωθηθεί η 
αποτελεσµατική χρήση των υποδοµών 
και, εφόσον είναι αναγκαίο, να 
βελτιωθούν οι χωρητικότητες της 
σιδηροδροµικής υποδοµής µε µέτρα 
λαµβανόµενα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και 
εθνικό και ειδικότερα µέσω νοµικών 
πράξεων. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  3 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(8) Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
διαχειριστών υποδοµής, όπως ορίζονται 
στην οδηγία 91/440/ΕΟΚ και την οδηγία 
2001/14/ΕΚ και, κατά περίπτωση, των 
φορέων κατανοµής στους οποίους 
αναφέρεται το άρθρο 14 παράγραφος 2 
της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Οι εν λόγω 
πράξεις εξακολουθούν να ισχύουν, συν 
τοις άλλοις και όσον αφορά τις διατάξεις 
που έχουν επιπτώσεις στους 
εµπορευµατικούς διαδρόµους, και ειδικά 
σε σχέση µε το δικαίωµα του διαχειριστή 
υποδοµής να απορρίπτει ή να δέχεται 
αιτήµατα για χωρητικότητα από νοµικά 
πρόσωπα που δεν είναι σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι άνευ αντικειµένου όσον αφορά την εγκυρότητα 

προηγούµενων οδηγιών. Επιπλέον, δηµιουργεί σύγχυση µε την πιθανότητα να εφαρµόζεται για 
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εγκεκριµένους αιτούντες εκτός των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.  

Τροπολογία  4 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (8a) Η δηµιουργία ενός εµπορευµατικού 
διαδρόµου πρέπει να λάβει υπόψη, όπου 
χρειάζεται, την ανάγκη βελτίωσης των 
διασυνδέσεων µε τη σιδηροδροµική 
υποδοµή τρίτων χωρών. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  5 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (8β) Η δηµιουργία εµπορευµατικών 
διαδρόµων θα πρέπει να πληροί κριτήρια 
που θα εγγυώνται την εσωτερική τους 
συνέχεια, εξασφαλίζοντας τις 
απαραίτητες διασυνδέσεις µεταξύ των 
υφισταµένων διαφόρων σιδηροδροµικών 
υποδοµών και διαθέτοντας τις 
απαραίτητες δυνατότητες για το σύνολο 
της διαδροµής του εµπορευµατικού 
διαδρόµου. 

Αιτιολόγηση 

Έχει ιδιαίτερη σηµασία η εγγύηση της συνέχειας εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες διασυνδέσεις 

µεταξύ των υφισταµένων διαφόρων σιδηροδροµικών υποδοµών και διαθέτοντας τις απαραίτητες 

δυνατότητες για το σύνολο της διαδροµής του εµπορευµατικού διαδρόµου. 
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Τροπολογία  6 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(9) Η δηµιουργία διεθνών σιδηροδροµικών 
διαδρόµων για ένα ευρωπαϊκό 
σιδηροδροµικό δίκτυο ανταγωνιστικών 

εµπορευµατικών µεταφορών θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί κατά τρόπο συνεκτικό µε 

το διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών («∆Ε∆-

Μ») και/ή τους διαδρόµους του 

ευρωπαϊκού συστήµατος διαχείρισης της 

σιδηροδροµικής κυκλοφορίας (ERTMS). 

Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η 

συντονισµένη ανάπτυξη των δικτύων, και 

ειδικότερα όσον αφορά την ένταξη των 

διεθνών διαδρόµων για τις σιδηροδροµικές 

εµπορευµατικές µεταφορές στο 

υφιστάµενο ∆Ε∆-Μ και στους διαδρόµους 

του ERTMS. Εξάλλου, είναι σκόπιµο να 

θεσπιστούν εναρµονιστικοί κανόνες όσον 

αφορά τους εν λόγω εµπορευµατικούς 

διαδρόµους σε επίπεδο Ένωσης. Εάν είναι 

αναγκαίο, η δηµιουργία των διαδρόµων 

αυτών θα πρέπει να υποστηριχθεί 

οικονοµικά στο πλαίσιο του προγράµµατος 

∆Ε∆-Μ, των ερευνητικών προγραµµάτων 

και του προγράµµατος Marco Polo, καθώς 

και άλλων πολιτικών και ταµείων της 

Ένωσης, όπως του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης ή του Ταµείου 

Συνοχής. 

(9) Η εφαρµογή διεθνών σιδηροδροµικών 
εµπορευµατικών διαδρόµων που 
αποτελούν ένα ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό 
δίκτυο ανταγωνιστικών εµπορευµατικών 
µεταφορών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 

κατά τρόπο συνεκτικό µε το διευρωπαϊκό 

δίκτυο µεταφορών («∆Ε∆-Μ») και/ή τους 

διαδρόµους του ευρωπαϊκού συστήµατος 

διαχείρισης της σιδηροδροµικής 

κυκλοφορίας (ERTMS). Για τον σκοπό 

αυτό είναι αναγκαία η συντονισµένη 

ανάπτυξη των δικτύων, και ειδικότερα 

όσον αφορά την ένταξη των διεθνών 

διαδρόµων για τις σιδηροδροµικές 

εµπορευµατικές µεταφορές στο 

υφιστάµενο ∆Ε∆-Μ και στους διαδρόµους 

του ERTMS. Εξάλλου, είναι σκόπιµο να 

θεσπιστούν εναρµονιστικοί κανόνες όσον 

αφορά τους εν λόγω εµπορευµατικούς 

διαδρόµους σε επίπεδο Ένωσης και πρέπει 
να προωθηθούν τα έργα αθόρυβων 
εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών. Εάν 
είναι αναγκαίο, η δηµιουργία των 

διαδρόµων αυτών θα πρέπει να 

υποστηριχθεί οικονοµικά στο πλαίσιο του 

προγράµµατος ∆Ε∆-Μ, των ερευνητικών 

προγραµµάτων και του προγράµµατος 

Marco Polo, καθώς και άλλων πολιτικών 

και ταµείων της Ένωσης, όπως της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης ή του Ταµείου Συνοχής. 

 

Τροπολογία 7 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(12) Για να τονωθεί ο συντονισµός µεταξύ 

των κρατών µελών και µελών και των 
(12) Για να τονωθεί ο συντονισµός µεταξύ 

των κρατών µελών και µελών, των 
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διαχειριστών υποδοµής, θα πρέπει να 

δηµιουργηθεί κατάλληλος µηχανισµός 

διακυβέρνησης για κάθε εµπορευµατικό 

διάδροµο, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

αποφυγής αλληλεπικάλυψης µε ήδη 

υφιστάµενους µηχανισµούς 

διακυβέρνησης.  

διαχειριστών υποδοµής και 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και η 
εξασφάλιση της συνέχειας καθ’ όλο το 
µήκος του διαδρόµου, θα πρέπει να 
δηµιουργηθεί κατάλληλος µηχανισµός 

διακυβέρνησης για κάθε εµπορευµατικό 

διάδροµο, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη 

αποφυγής αλληλεπικάλυψης µε ήδη 

υφιστάµενους µηχανισµούς 

διακυβέρνησης.  

 

Τροπολογία  8 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(15) Για να διασφαλιστούν η 

συνεκτικότητα και η συνέχεια της 

χωρητικότητας υποδοµών που είναι 

διαθέσιµη σε κάθε εµπορευµατικό 

διάδροµο, είναι σκόπιµος ο συντονισµός 

των επενδύσεων στον εµπορευµατικό 

διάδροµο µεταξύ των οικείων κρατών 

µελών και των διαχειριστών υποδοµής, 
καθώς και ο σχεδιασµός τους µε βάση 

λογική ανταποκρινόµενη στις ανάγκες του 

εµπορευµατικού διαδρόµου. Το 

πρόγραµµα υλοποίησής τους θα πρέπει να 
δηµοσιεύεται, ώστε να διασφαλίζεται η 

πληροφόρηση των αιτούντων που θα 
µπορούσαν να ασκήσουν δραστηριότητα 

στο διάδροµο. Οι επενδύσεις θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν σχέδια µε σκοπό την 

ανάπτυξη διαλειτουργικών συστηµάτων 

και την αύξηση της χωρητικότητας των 

αµαξοστοιχιών. 

(15) Για να διασφαλιστούν η 

συνεκτικότητα και η συνέχεια της 

χωρητικότητας υποδοµών που είναι 

διαθέσιµη σε κάθε εµπορευµατικό 

διάδροµο, είναι σκόπιµος ο συντονισµός 

των επενδύσεων στον εµπορευµατικό 

διάδροµο µεταξύ των οικείων κρατών 

µελών, των διαχειριστών υποδοµής, καθώς 

και, κατά περίπτωση, µεταξύ κρατών 
µελών και τρίτων χωρών, και ο 
προγραµµατισµός τους µε βάση λογική 

ανταποκρινόµενη στις ανάγκες του 

εµπορευµατικού διαδρόµου. Το 

πρόγραµµα υλοποίησής τους θα πρέπει να 

δηµοσιεύεται, ώστε να διασφαλίζεται η 

πληροφόρηση των σιδηροδροµικών 
επιχειρήσεων που θα µπορούσαν να 
ασκήσουν δραστηριότητα στο διάδροµο. 

Οι επενδύσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

σχέδια µε σκοπό την ανάπτυξη 

διαλειτουργικών συστηµάτων και την 

αύξηση της χωρητικότητας των 

αµαξοστοιχιών. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει το κείµενο της πρώτης ανάγνωσης του 

Κοινοβουλίου. 
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Τροπολογία 9 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (21α) Προκειµένου να διασφαλιστεί η 
ανάπτυξη του ανταγωνισµού µεταξύ 
παρόχων εµπορευµατικών 
σιδηροδροµικών υπηρεσιών στον 
εµπορευµατικό διάδροµο, και άλλοι 
αιτούντες, εκτός από τις σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις ή τους οµίλους τους, θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν 
χωρητικότητα υποδοµής, παρέχοντας 
πάντως προτεραιότητα στις 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή τους 
οµίλους τους. 

Αιτιολόγηση 

Έχει ιδιαίτερη σηµασία να παρέχεται προτεραιότητα στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ή τους 

οµίλους τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της χρήσης στο σύνολο της διαδροµής του 

εµπορευµατικού διαδρόµου. 

 

Τροπολογία  10 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(25) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος 

κανονισµού, δηλαδή ο καθορισµός 
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού δικτύου 

ανταγωνιστικών εµπορευµατικών 

µεταφορών αποτελούµενου από 

εµπορευµατικούς διαδρόµους, δεν µπορεί 

να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη 

και δύναται συνεπώς, λόγω της εµβέλειας 

ή των αποτελεσµάτων του, να επιτευχθεί 

καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 

µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την 

αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας 

του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν 

υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο 

(25) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος 

κανονισµού, δηλαδή η δηµιουργία 
ευρωπαϊκού σιδηροδροµικού δικτύου 

ανταγωνιστικών εµπορευµατικών 

µεταφορών αποτελούµενου από 

εµπορευµατικούς διαδρόµους, δεν µπορεί 

να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη 

και δύναται συνεπώς, λόγω της εµβέλειας 

ή των αποτελεσµάτων του, να επιτευχθεί 

καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 

µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την 

αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας 

του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν 

υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο 
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για την επίτευξη του στόχου αυτού. για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

Τροπολογία  11 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (27α) Ο στόχος του παρόντος κανονισµού 
είναι η βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας των 
σιδηροδροµικών µεταφορών 
εµπορευµάτων σε σχέση µε άλλα µέσα 
µεταφοράς. Ο συντονισµός θα πρέπει να 
διασφαλισθεί µεταξύ των κρατών µελών, 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί 
η πλέον αποτελεσµατική λειτουργία των 
εµπορευµατικών διαδρόµων. Για να 
επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ληφθούν 
επιχειρησιακά µέτρα παράλληλα µε 
επενδύσεις σε υποδοµές και τεχνικούς 
εξοπλισµούς όπως το ERTMS, που θα 
πρέπει να έχει ως στόχο την αύξηση της 
χωρητικότητας και της αποδοτικότητας 
των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 
µεταφορών. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  12 

Θέση του Συµβουλίου 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(29) Επιπλέον, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε 

το άρθρο 290 της συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον 
αφορά την προσαρµογή του 
παραρτήµατος ΙΙ. Είναι ιδιαιτέρως 
σηµαντικό να διαβουλεύεται η Επιτροπή 

µε εµπειρογνώµονες κατά τις 

(29) Επιπλέον, θα πρέπει να 

εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει 

πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε 

το άρθρο 290 της συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 

ιδιαιτέρως σηµαντικό να διαβουλεύεται η 

Επιτροπή µε εµπειρογνώµονες κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της, 

σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε 
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προπαρασκευαστικές εργασίες της, 

σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβε 

µε την από 9 ∆εκεµβρίου 2009 

ανακοίνωσή της σχετικά µε την εφαρµογή 

του άρθρου 290 της συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

µε την από 9 ∆εκεµβρίου 2009 

ανακοίνωσή της σχετικά µε την εφαρµογή 

του άρθρου 290 της συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

 

Τροπολογία  13 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 1 - παράγραφος 1 

 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες 

σχετικούς µε τη δηµιουργία και την 

οργάνωση διεθνών σιδηροδροµικών 

διαδροµών για ένα ευρωπαϊκό 
σιδηροδροµικό δίκτυο ανταγωνιστικών 
εµπορευµατικών µεταφορών. Θεσπίζει 

κανόνες για την επιλογή, την οργάνωση 

και τη διαχείριση των εµπορευµατικών 
διαδρόµων. 

1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες 

σχετικούς µε τη δηµιουργία και την 

οργάνωση διεθνών σιδηροδροµικών 

διαδροµών για ανταγωνιστικές 

εµπορευµατικές σιδηροδροµικές 
µεταφορές (εφεξής αποκαλούµενοι 
«εµπορευµατικοί διάδροµοι») µε σκοπό 
την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
σιδηροδροµικού δικτύου για 
ανταγωνιστικές εµπορευµατικές 
µεταφορές. Θεσπίζει κανόνες για την 
επιλογή, την οργάνωση, τη διαχείριση και 
τον επενδυτικό σχεδιασµό των 
εµπορευµατικών διαδρόµων.  

 

Τροπολογία  14 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 1 - παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στη 

διαχείριση και τη χρήση σιδηροδροµικών 

υποδοµών σε εµπορευµατικούς 

διαδρόµους. 

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στη 

διαχείριση και τη χρήση σιδηροδροµικών 

υποδοµών συµπεριλαµβανοµένου σε 
εµπορευµατικούς διαδρόµους.  
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Τροπολογία  15 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο α  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

α) «εµπορευµατικό διάδροµος», το σύνολο 

των καθορισµένων σιδηροδροµικών 

γραµµών στα κράτη µέλη και, 
ενδεχοµένως, σε ευρωπαϊκές τρίτες 
χώρες, οι οποίες συνδέουν τερµατικούς 
σταθµούς κατά µήκος της βασικής 
διαδροµής του εµπορευµατικού διαδρόµου, 
συµπεριλαµβανοµένων της 
σιδηροδροµικής υποδοµής και του 
εξοπλισµού της, των σταθµών διαλογής 
και των εγκαταστάσεων σχηµατισµού 
συρµών και, ενδεχοµένως, των 
παρακαµπτηρίων γραµµών.  

α) «εµπορευµατικός διάδροµος», το 

σύνολο των καθορισµένων 

σιδηροδροµικών γραµµών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των 
σιδηροδροµικών πορθµειακών γραµµών 
που κείνται στο έδαφος ή µεταξύ κρατών 
µελών και, ενδεχοµένως, τρίτων 
ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες συνδέουν 
δύο ή περισσότερους τερµατικούς 
σταθµούς κατά µήκος µιας βασικής 
διαδροµής του εµπορευµατικού διαδρόµου 

συµπεριλαµβανοµένων, όπου χρειάζεται, 
παρακαµπτηρίων γραµµών και γραµµών 
που τις συνδέουν, µεταξύ των οποίων και 
η σιδηροδροµική υποδοµή και ο 
εξοπλισµός της, σύµφωνα µε το άρθρο 5 
της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  16 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο γα (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 γα) «µονοαπευθυντική θυρίδα», η κοινή 
αρχή που συγκροτείται από το διοικητικό 
συµβούλιο του εµπορευµατικού 
διαδρόµου και παρέχει στους αιτούντες 
τη δυνατότητα να ζητούν σε ένα µόνο 
τόπο και µε µία µόνο ενέργεια 
χρονοδιάδροµο για διαδροµή που 
διασχίζει τουλάχιστον µία µεθόριο. 

 

Τροπολογία  17 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη που σηµειώνονται στο 1. Τα κράτη µέλη που σηµειώνονται στο 
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Παράρτηµα Ι δηµιουργούν το αργότερο 
µέσα σε τρία χρόνια από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισµού τους 

εµπορευµατικούς διαδρόµους κατά µήκος 

των βασικών διαδροµών που ορίζονται στο 

εν λόγω Παράρτηµα. Τα ενδιαφερόµενα 

κράτη µέλη πληροφορούν την Επιτροπή 

για τη δηµιουργία των εµπορευµατικών 

διαδρόµων. 

Παράρτηµα Ι καταστούν λειτουργικούς το 
αργότερο µέσα σε δύο χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού 

τους εµπορευµατικούς διαδρόµους κατά 

µήκος των βασικών διαδροµών που 

ορίζονται στο εν λόγω Παράρτηµα. Τα 

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη πληροφορούν 

την Επιτροπή για τη δηµιουργία των 

εµπορευµατικών διαδρόµων. 

 

Τροπολογία18 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 1a. Τα κράτη µέλη που αναφέρονται στο 
παράρτηµα Ι καταρτίζουν, τουλάχιστον 
έξι µήνες πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού, το σχέδιο 
εφαρµογής των εµπορευµατικών 
διαδροµών που αναφέρονται στο 
παράρτηµα Ι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 
του παρόντος κανονισµού. Το σχέδιο 
εφαρµογής, που καταρτίζεται από το 
διοικητικό συµβούλιο, περιλαµβάνει 
επίσης τον καθορισµό του διαδρόµου 
σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 2, 
στοιχείο α) αφού έχει προηγηθεί 
διαβούλευση µε τις συµβουλευτικές 
οµάδες τις οποίες παραπέµπει το άρθρο 
7, παράγραφος 6 και το άρθρο 7 
παράγραφος 6α. 

  

Τροπολογία  19 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
παραγράφου 1 οι εµπορευµατικοί 
διάδροµοι κατά µήκος των κύριων 
διαδροµών που οριοθετούνται στα σηµεία 
3, 5 και 8 του Παραρτήµατος Ι 

∆ιαγράφεται 
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δηµιουργούνται το αργότερο µέσα σε 
[πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισµού]. 
 

Τροπολογία  20 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 2α. Αφού προηγηθεί ενηµέρωση από 
πλευράς κρατών µελών σχετικά µε την 
εφαρµογή των εµπορευµατικών 
διαδρόµων, η Επιτροπή εξετάζει τις 
προτάσεις δηµιουργίας εµπορευµατικών 
διαδρόµων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο και, µέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύµφωνα µε τα άρθρα 20, 
21 και 22, εκδίδει απόφαση σχετικά µε 
ένα αρχικό δίκτυο εµπορευµατικών 
διαδρόµων, συµπεριλαµβανοµένων και 
των διαδρόµων που έχουν εγκριθεί στο 
Παράρτηµα Ι,  το αργότερο έξι µήνες 
µετά την εφαρµογή των εµπορευµατικών 
διαδρόµων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.  

 

Τροπολογία  21 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 β (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 2β. Το δίκτυο των εµπορευµατικών 
διαδρόµων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2α τροποποιείται σταδιακά 
και συµπληρώνεται µε βάση προτάσεις 
δηµιουργίας ή τροποποίησης 
εµπορευµατικών διαδρόµων, και µετά 
από απόφαση της Επιτροπής που 
εκδίδεται µέσω πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση σύµφωνα µε τα άρθρα 20, 
21 και 22. Οι προτάσεις των κρατών 
µελών εξετάζονται λαµβάνοντας υπόψη 
τα κριτήρια του άρθρου 2α.  
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Τροπολογία  22 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 4  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος µέλος που έχει 
σιδηροδροµικά σύνορα µε άλλο κράτος 
µέλος συµµετέχει στη δηµιουργία 
τουλάχιστον ενός εµπορευµατικού 
διαδρόµου, εκτός εάν αυτή η υποχρέωση 
έχει ήδη καλυφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 3 

1. Η επιλογή των εµπορευµατικών 
διαδρόµων γίνεται σύµφωνα µε τα 
ακόλουθα κριτήρια: 

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα 
κράτη µέλη συµµετέχουν, κατόπιν 
αιτήµατος κράτους µέλους, στη δηµιουργία 
εµπορευµατικού διαδρόµου στον οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος αυτή ή στην 
επέκταση υπάρχοντος διαδρόµου, 
προκειµένου να επιτρέψουν σε γειτονικό 
κράτος µέλος να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του δυνάµει της εν λόγω 
παραγράφου 

α) ο εµπορευµατικός διάδροµος διασχίζει το 
έδαφος τουλάχιστον τριών κρατών µελών, ή 
τουλάχιστον δύο κρατών µελών εφόσον η 
απόσταση µεταξύ των εξυπηρετούµενων 
σιδηροδροµικών τερµατικών σταθµών από 
το διάδροµο που προτάθηκε υπερβαίνει τα 
500 χιλιόµετρα· 

3. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
των κρατών µελών δυνάµει του άρθρου 7 
της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, εάν κράτος µέλος 
θεωρεί ότι η δηµιουργία εµπορευµατικού 
διαδρόµου δεν θα είναι προς όφελος των 
αιτούντων που ενδέχεται να 
χρησιµοποιήσουν τον εµπορευµατικό 
διάδροµο ή δεν θα αποφέρει σηµαντικά 
κοινωνικοοικονοµικά οφέλη, ή θα 
συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, το εν 
λόγω κράτος µέλος δεν είναι υποχρεωµένο 
να συµµετέχει κατά τις παραγράφους 1 και 
2 του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη 
της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή 
σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία 
στην οποία παραπέµπει το άρθρο 19 
παράγραφος 2. 

β) η συνοχή του εµπορευµατικού διαδρόµου 
µε το ∆Ε∆-Μ, τους διαδρόµους ERTMS 
ή/και τους διαδρόµους που καθορίζονται 
από το RailNetEurope· 

4. Κράτος µέλος δεν είναι υποχρεωµένο να 
συµµετέχει κατά τις παραγράφους 1 και 2, 
εάν έχει σιδηροδροµικό δίκτυο µε 
διαφορετικό εύρος τροχιάς από το εύρος του 
κυρίου σιδηροδροµικού δικτύου στο 
εσωτερικό της Ένωσης.  

γ) η ένταξη των έργων προτεραιότητας του 
∆Ε∆-Μ στον εµπορευµατικό διάδροµο· 

5. Για να εκπληρώσουν την υποχρέωση 
κατά τις παραγράφους 1 και 2, τα 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη προτείνουν από 
κοινού στην Επιτροπή τη δηµιουργία 

δ) δικαιολογείται µε βάση ανάλυση που 
λαµβάνει υπόψη την εξισορρόπηση του 
κοινωνικοοικονοµικού κόστους και των 
ωφελειών που απορρέουν από τη δηµιουργία 
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εµπορευµατικών διαδρόµων έπειτα από 
διαβούλευση µε τους διαχειριστές υποδοµής 
και τους αιτούντες το αργότερο στις …*, 
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.  

του εµπορευµατικού διαδρόµου· 

6. Η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις 
δηµιουργίας εµπορευµατικού/ων 
διαδρόµου/ων στις οποίες αναφέρεται η 
παράγραφος 5 και, σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 
παράγραφος 3, εκδίδει απόφαση ως προς τη 
συµβατότητα των προτάσεων µε το παρόν 
άρθρο το αργότερο εννέα µήνες από την 
υποβολή τους.  

ε) υποστηρίζεται µε εκτελεστικό σχέδιο· 

7. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη 
δηµιουργούν τον εµπορευµατικό διάδροµο 
το αργότερο τρία έτη από την απόφαση της 
Επιτροπής κατά την παράγραφο 6. 

στ) η συνοχή του συνόλου των 
εµπορευµατικών διαδρόµων που έχουν 
προταθεί από τα κράτη µέλη, ώστε να 
επιτευχθεί η δηµιουργία ευρωπαϊκού 
σιδηροδροµικού δικτύου για ανταγωνιστικές 
εµπορευµατικές µεταφορές· 

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις 
προσαρµογές του παραρτήµατος ΙΙ. Κατά 
την προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων για τις οποίες γίνεται λόγος στην 
παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή τηρεί τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/41/ΕΚ και της 
οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 
Ιουνίου 2008, σχετικά µε τη 
διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 
σιδηροδροµικού συστήµατος 
(αναδιατύπωση), και λαµβάνει ιδίως υπόψη 
το σχέδιο ανάπτυξης των διαλειτουργικών 
συστηµάτων, την εξέλιξη του 
σιδηροδροµικού δικτύου και των ∆Ε∆-Μ 
και, ιδίως, την εφαρµογή του ERTMS, 
καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά των 
εµπορευµατικών µεταφορών, 
περιλαµβανοµένης της αλληλεπίδρασης µε 
άλλους τρόπους µεταφοράς.  

ζ) επιτρέπει σηµαντική ανάπτυξη της 
σιδηροδροµικής εµπορευµατικής κίνησης 
και λαµβάνει υπόψη µεγάλες ροές 
συναλλαγών και µεταφοράς εµπορευµάτων 
µέσω του διαδρόµου· 

Για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τις 
οποίες γίνεται λόγος στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρµόζεται η διαδικασία που 
προβλέπουν τα άρθρα 20, 21 και 22.  

η) κατά περίπτωση, επιτρέπει καλύτερες 
διασυνδέσεις µεταξύ κρατών µελών και 
γειτονικών τρίτων χωρών· 

 θ) το ενδιαφέρον των αιτούντων για τον 
εµπορευµατικό διάδροµο· 

 ι) η ύπαρξη καλής διασύνδεσης µε τους 
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υπόλοιπους τρόπους µεταφοράς, µεταξύ 
άλλων χάρη σε επαρκές δίκτυο τερµατικών 
σταθµών, περιλαµβανοµένων σταθµών σε 
θαλάσσιους λιµένες και στην ενδοχώρα· 

 2. Ο εµπορευµατικός διάδροµος είναι 
δυνατόν να περιλαµβάνει στοιχεία των 
σιδηροδροµικών δικτύων τρίτων 
ευρωπαϊκών χωρών. Κατά περίπτωση, τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να είναι συµβατά µε 
την πολιτική για το ∆Ε∆-Μ. 

 3. Η δηµιουργία ή η τροποποίηση 
εµπορευµατικού διαδρόµου προτείνεται από 
τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Προς τον 
σκοπό αυτό, διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
επιστολή δήλωσης προθέσεων που 
περιλαµβάνει πρόταση που έχει εκπονηθεί 
µετά από διαβούλευση των τοπικών 
διαχειριστών υποδοµής και των αιτούντων, 
λαµβανόµενων υπόψη των κριτηρίων της 
παραγράφου 1. 

 4. Το αργότερο δύο έτη µετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισµού κάθε 
κράτος µέλος που έχει σιδηροδροµικά 
σύνορα µε άλλο κράτος µέλος συµµετέχει 
στη δηµιουργία τουλάχιστον ενός 
εµπορευµατικού διαδρόµου, εκτός εάν αυτή 
η υποχρέωση έχει ήδη καλυφθεί στο πλαίσιο 
του άρθρου 3. 

 5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη 
λειτουργία ή τη τροποποίηση 
εµπορευµατικού/ων διαδρόµου/ων που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3.  

 6. Η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις 
δηµιουργίας εµπορευµατικού/ων 
διαδρόµου/ων στις οποίες αναφέρεται η 
παράγραφος 3 και, σύµφωνα µε τι πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 20, 21 και 
22, εκδίδει απόφαση ως προς τη 
συµβατότητα των προτάσεων µε το παρόν 
άρθρο το αργότερο έξι µήνες από την 
υποβολή τους 

 7. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη καθιστούν 
τον εµπορευµατικό διάδροµο λειτουργικό το 
αργότερο δύο έτη από την απόφαση της 
Επιτροπής κατά την παράγραφο 6. 

 8. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα 
κράτη µέλη συµµετέχουν, κατόπιν 
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αιτήµατος κράτους µέλους, στη δηµιουργία 
εµπορευµατικού διαδρόµου στον οποίο 
αναφέρεται η παράγραφος 4 ή στην 
επέκταση υπάρχοντος διαδρόµου, 
προκειµένου να επιτρέψουν σε γειτονικό 
κράτος µέλος να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του δυνάµει της εν λόγω 
παραγράφου. 

 9. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
των κρατών µελών δυνάµει του άρθρου 7 
της οδηγίας 91/440/ΕΚ, εάν κράτος µέλος, 
αφού διενεργήσει κοινωνικοοικονοµική 
ανάλυση, θεωρεί ότι η δηµιουργία 
εµπορευµατικού διαδρόµου δεν θα είναι 
προς όφελος των αιτούντων που ενδέχεται 
να χρησιµοποιήσουν τον εµπορευµατικό 
διάδροµο ή δεν θα αποφέρει σηµαντικά 
κοινωνικοοικονοµικά οφέλη, ή θα 
συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, το εν 
λόγω κράτος µέλος δεν είναι υποχρεωµένο 
να συµµετέχει κατά τις παραγράφους 4 και 
6 του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη 
της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή 
σύµφωνα µε τη διαδικασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων στην οποία 
παραπέµπουν τα άρθρα 20, 21 και 22.  

 10. Όταν δύο ή περισσότερα ενδιαφερόµενα 
κράτη µέλη δεν συµφωνούν για τη 
δηµιουργία ή την τροποποίηση 
εµπορευµατικού διαδρόµου, και όσον 
αφορά τη σιδηροδροµική υποδοµή που 
κείται στο έδαφός τους, η Επιτροπή, µετά 
από αίτηµα ενός των ενδιαφερόµενων 
κρατών µελών, διαβουλεύεται για το θέµα 
αυτό µε την επιτροπή του άρθρου 19. Η 
απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στα 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Τα 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη λαµβάνουν 
υπόψη τους τη γνωµοδότηση προκειµένου 
να βρουν λύση και αποφασίζουν βάσει 
αµοιβαίας συναίνεσης.  
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Τροπολογία  23 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 5 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Άρθρο 5 
 

Τροποποίηση των εµπορευµατικών 
διαδρόµων 

∆ιαγράφεται 

1. Οι εµπορευµατικοί διάδροµοι στους 
οποίους αναφέρονται τα άρθρα 3 και 4 
µπορούν να τροποποιηθούν µε βάση 
κοινή πρόταση που υποβάλουν τα 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη στην 
Επιτροπή έπειτα από διαβούλευση µε 
τους διαχειριστές υποδοµής και τους 
ενδιαφερόµενους αιτούντες. 

 

2. Η Επιτροπή, σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 19 παράγραφος 3, 
εκδίδει απόφαση σχετικά µε την πρόταση 
λαµβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του 
Παραρτήµατος ΙΙ. 

 

 

Τροπολογία  24 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 6 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Άρθρο 6 
 

Συνδιαλλαγή 

∆ιαγράφεται 

Όταν δύο ή περισσότερα ενδιαφερόµενα 
κράτη µέλη δεν συµφωνούν για τη 
δηµιουργία ή την τροποποίηση 
εµπορευµατικού διαδρόµου, και όσον 
αφορά τη σιδηροδροµική υποδοµή που 
κείται στο έδαφός τους, η Επιτροπή, µετά 
από αίτηµα ενός των ενδιαφερόµενων 
κρατών µελών, διαβουλεύεται για το θέµα 
αυτό µε την επιτροπή του άρθρου 19. Η 
απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται 
στα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Τα 
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη λαµβάνουν 
υπόψη τους τη γνωµοδότηση 
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προκειµένου να βρουν λύση και 
αποφασίζουν βάσει αµοιβαίας 
συναίνεσης. 
 

Τροπολογία  25 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 - παράγραφος -1 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 -1α.Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και 
διαχειριστές υποδοµών που επηρεάζονται 
από κάποιο εµπορευµατικό διάδροµο 
συνεργάζονται στο πλαίσιο των 
συµβουλίων που αναφέρονται στις 
παράγραφος 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου, ώστε να διασφαλίσουν την 
ανάπτυξη του εµπορευµατικού διαδρόµου 
σύµφωνα µε το εκτελεστικό του σχέδιο. 

Τροπολογία 26 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Για κάθε εµπορευµατικό διάδροµο, τα 

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη συγκροτούν 

εκτελεστική επιτροπή υπεύθυνη για τον 

καθορισµό των γενικών στόχων του 

εµπορευµατικού διαδρόµου, την εποπτεία 

και τη λήψη µέτρων, όπως προβλέπουν 

ρητά τα άρθρα 8, 10 και 20. Η εκτελεστική 
επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους 

των αρχών των ενδιαφερόµενων κρατών 

µελών. 

1. Για κάθε εµπορευµατικό διάδροµο, τα 

ενδιαφερόµενα κράτη µέλη συγκροτούν 

εκτελεστική επιτροπή υπεύθυνη για τον 

καθορισµό των γενικών στόχων του 

εµπορευµατικού διαδρόµου, την εποπτεία 

και τη λήψη µέτρων, όπως προβλέπουν 

ρητά τα άρθρα 8 και 10. Η εκτελεστική 
επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους 

των αρχών των ενδιαφερόµενων κρατών 

µελών.  

Αιτιολόγηση 

∆εν ενδιαφέρουν τα κράτη µέλη όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου (ιδίως δε αυτές 

που αφορούν εσωτερικές επιχειρησιακές βελτιώσεις). Όπως προτείνεται στην οδηγία 

2001/14/ΕΚ, οι διαχειριστές υποδοµής πρέπει να διατηρήσουν µία έως ένα βαθµό επιχειρησιακή 

ανεξαρτησία.  
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Τροπολογία  27 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7- παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Για κάθε εµπορευµατικό διάδροµο, οι 

οικείοι διαχειριστές υποδοµής και, κατά 

περίπτωση, οι φορείς κατανοµής στους 

οποίους αναφέρεται το άρθρο 14 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, 

συγκροτούν διοικητικό συµβούλιο 

υπεύθυνο για τη λήψη των µέτρων, όπως 

προβλέπουν ρητά η παράγραφος 6 του 
παρόντος άρθρου και τα άρθρα 8, 10, 12 
παράγραφος 1, 13 παράγραφοι 2, 5 και 6, 
15 παράγραφος 1, 16 και 17 παράγραφοι 
2 και 3, του παρόντος κανονισµού. Το 
διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από 

εκπροσώπους των διαχειριστών υποδοµής. 

2. Για κάθε εµπορευµατικό διάδροµο, οι 

οικείοι διαχειριστές υποδοµής και, κατά 

περίπτωση, οι φορείς κατανοµής στους 

οποίους αναφέρεται το άρθρο 14 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, 

συγκροτούν διοικητικό συµβούλιο 

υπεύθυνο για τη λήψη των µέτρων, όπως 

προβλέπουν ρητά οι παράγραφοι 6 και 7 
του παρόντος άρθρου και τα άρθρα 8 έως 
16 του παρόντος κανονισµού. Το 
διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από 

εκπροσώπους των διαχειριστών υποδοµής. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  28 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει, 

συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων 

σχετικά µε το νοµικό καθεστώς τους 

πόρους και το προσωπικό του, βάσει 

αµοιβαίας συναίνεσης των οικείων 

διαχειριστών υποδοµής. 

4. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει, 
συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων 

σχετικά µε το νοµικό καθεστώς και τη 
δηµιουργία της οργανωτικής δοµής του, 
τους πόρους και το προσωπικό του, βάσει 

αµοιβαίας συναίνεσης των οικείων 

διαχειριστών υποδοµής. Το διοικητικό 
συµβούλιο αποτελεί ανεξάρτητη νοµική 
οντότητα. Μπορεί να συγκροτηθεί µε 
µορφή ευρωπαϊκού οµίλου οικονοµικού 
ενδιαφέροντος υπό την έννοια του 
κανονισµού του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 
2137/85 της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά 
τον Ευρωπαϊκό Όµιλο Οικονοµικού 
Σκοπού (ΕΟΟΣ). 
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Τροπολογία  29 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7- παράγραφος 6 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

6. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτεί 

συµβουλευτική οµάδα αποτελούµενη από 

τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των 

τερµατικών σταθµών του εµπορευµατικού 

διαδρόµου. Η συµβουλευτική οµάδα 

µπορεί να γνωµοδοτεί για κάθε πρόταση 

του διοικητικού συµβουλίου που έχει 

άµεσες συνέπειες στις επενδύσεις και στη 

διαχείριση των τερµατικών σταθµών. Η 
συµβουλευτική οµάδα µπορεί επίσης να 
διατυπώνει γνώµες ιδία πρωτοβουλία. Το 

διοικητικό συµβούλιο λαµβάνει υπόψη του 

τις γνώµες αυτές. 

6. Το διοικητικό συµβούλιο συγκροτεί 

συµβουλευτική οµάδα αποτελούµενη από 

τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των 

τερµατικών σταθµών του εµπορευµατικού 

διαδρόµου, συµπεριλαµβανοµένων, 
λιµένων θαλάσσιας και εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας. Η συµβουλευτική οµάδα 
µπορεί να γνωµοδοτεί για κάθε πρόταση 

του διοικητικού συµβουλίου που έχει 

άµεσες συνέπειες στις επενδύσεις και στη 

διαχείριση των τερµατικών σταθµών. 

Μπορεί επίσης να διατυπώνει γνώµες ιδία 

πρωτοβουλία. Το διοικητικό συµβούλιο 

λαµβάνει υπόψη του τις γνώµες αυτές. Την 
οριστική απόφαση λαµβάνει ωστόσο το 
διοικητικό συµβούλιο. Σε περίπτωση 
διαφωνίας µεταξύ του διοικητικού 
συµβουλίου και της συµβουλευτικής 
οµάδας, η τελευταία µπορεί να 
παραπέµψει το ζήτηµα στο εκτελεστικό 
συµβούλιο. Το εκτελεστικό συµβούλιο 
ενεργεί ως ενδιάµεσος και ενηµερώνει 
εγκαίρως τους συµµετέχοντες για την 
άποψή του. 
 

Τροπολογία  30 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 6a. Το διοικητικό συµβούλιο προβαίνει 
στη σύσταση συµβουλευτικής οµάδας, η 
οποία απαρτίζεται από τις 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να χρησιµοποιήσουν τον 
εµπορευµατικό διάδροµο. Η 
συµβουλευτική οµάδα εκδίδει γνώµη επί 
οιασδήποτε πρότασης του διοικητικού 
συµβουλίου που επηρεάζει τις 
επιχειρήσεις αυτές. Η συµβουλευτική 
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οµάδα µπορεί επίσης να εκδώσει γνώµες 
ιδίας πρωτοβουλίας. Το διοικητικό 
συµβούλιο λαµβάνει υπόψη τις γνώµες 
αυτές. Την οριστική απόφαση λαµβάνει 
ωστόσο το διοικητικό συµβούλιο. Σε 
περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του 
διοικητικού συµβουλίου και της 
συµβουλευτικής οµάδας, η τελευταία 
µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στο 
εκτελεστικό συµβούλιο. Το εκτελεστικό 
συµβούλιο ενεργεί ως ενδιάµεσος και 
ενηµερώνει εγκαίρως τους συµµετέχοντες 
για την άποψή του. 

 

Τροπολογία  31 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 7 - παράγραφος 6 β (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 6β. Το διοικητικό συµβούλιο απαιτεί από 
τους διαχειριστές υποδοµής που 
συµµετέχουν στο διάδροµο να 
χρησιµοποιούν εφαρµογές τεχνολογίας 
των πληροφοριών ή εναλλακτικές λύσεις 
διαθέσιµες στο µέλλον για τη διαχείριση 
διεθνών χρονοδιαδρόµων και της 
λειτουργίας της διεθνούς κυκλοφορίας 
στο διάδροµο. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ των διαχειριστών υποδοµής τόσο όσον αφορά τη 

διαµόρφωση των δροµολογίων όσο και στο πλαίσιο της διαχείρισης της κυκλοφορίας, το 

διοικητικό συµβούλιο ζητεί από τους διαχειριστές υποδοµής να χρησιµοποιούν τεχνικές λύσεις.  

 

Τροπολογία  32 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β 

 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

β) τα ουσιώδη στοιχεία της µελέτης 
µεταφοράς και κίνησης στην οποία 
αναφέρεται η παράγραφος 3· 

β) τα ουσιώδη στοιχεία της µελέτης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3. 
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Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  33 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 8- παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Το διοικητικό συµβούλιο πραγµατοποιεί 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µελέτη 
µεταφοράς και κίνησης όσον αφορά τις 
εξελίξεις που διαπιστώνονται ή 

αναµένονται στην κίνηση στον 

εµπορευµατικό διάδροµο για τους 

διάφορους τύπους κίνησης, τόσο από 

άποψη εµπορευµατικών όσο και από 

άποψη επιβατικών µεταφορών. 

3. Πραγµατοποιείται µελέτη αγοράς και 
επικαιροποιείται περιοδικά, που αφορά τις 
εξελίξεις οι οποίες διαπιστώνονται και 

αναµένονται όσον αφορά την κίνηση στον 

εµπορευµατικό διάδροµο λόγω της 
δηµιουργίας του για τους διάφορους 
τύπους κίνησης, τόσο από άποψη 

εµπορευµατικών όσο και από άποψη 

επιβατικών µεταφορών.  

 Η µελέτη εξετάζει  το 
κοινωνικοοικονοµικό κόστος και τα 
οφέλη που απορρέουν από τη δηµιουργία 
του εµπορευµατικού διαδρόµου. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  34 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 8 - παράγραφος 3 α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 3α. Εκπονείται πρόγραµµα δηµιουργίας 
του εµπορευµατικού διαδρόµου και 
βελτίωσης των επιδόσεών του.  
Ειδικότερα, το πρόγραµµα περιλαµβάνει 
τους κοινούς στόχους, τις τεχνικές 
επιλογές και το χρονοδιάγραµµα των 
αναγκαίων επεµβάσεων στη 
σιδηροδροµική υποδοµή και στον τεχνικό 
εξοπλισµό της, ώστε να τεθεί σε 
εφαρµογή το σύνολο των µέτρων των 
άρθρων 10 έως 17. Τα µέτρα αυτά 
αποφεύγουν ή ελαχιστοποιούν 
οποιουσδήποτε περιορισµούς που 
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επηρεάζουν τη σιδηροδροµική 
χωρητικότητα. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία 35 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Το εκτελεστικό σχέδιο λαµβάνει υπόψη 

την ανάπτυξη των τερµατικών σταθµών 

προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες των 

σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών που διενεργούνται στον 

εµπορευµατικό διάδροµο. 

4. Το εκτελεστικό σχέδιο λαµβάνει υπόψη 

την ανάπτυξη των τερµατικών σταθµών 

προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες των 

σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών που διενεργούνται στον 

εµπορευµατικό διάδροµο, λειτουργώντας 
ειδικότερα ως συνδυασµένες µεταφορές 
µέσω των εµπορευµατικών διαδρόµων. 
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη 
συνεργασία µε τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές. Λαµβάνουν επίσης 
υπόψη την εφαρµογή των κατάλληλων 
µέτρων ασφαλείας για τη σιδηροδροµική 
µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.  

 

Τροπολογία  36 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 9 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει 

µηχανισµούς διαβούλευσης µε σκοπό την 

κατάλληλη συµµετοχή των αιτούντων οι 

οποίοι θα χρησιµοποιούν πιθανότατα τον 

εµπορευµατικό διάδροµο. Συγκεκριµένα, 

διασφαλίζει ότι πραγµατοποιείται 

διαβούλευση µε τους αιτούντες, 

συµπεριλαµβανοµένων φορέων 

σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών, φορτωτών, πρακτόρων και 

πριν από την υποβολή στην εκτελεστική 

επιτροπή του εκτελεστικού σχεδίου στο 

οποίο αναφέρεται το άρθρο 8.  

Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει 

µηχανισµούς διαβούλευσης µε σκοπό την 

κατάλληλη συµµετοχή των αιτούντων οι 

οποίοι θα χρησιµοποιούν πιθανότατα τον 

εµπορευµατικό διάδροµο. Συγκεκριµένα, 

διασφαλίζει ότι πραγµατοποιείται 

διαβούλευση µε τους αιτούντες και τα 
αντιπροσωπευτικά όργανά τους, 
συµπεριλαµβανοµένων φορέων 

σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών, φορτωτών, πρακτόρων και 

πριν από την υποβολή στην εκτελεστική 

επιτροπή του εκτελεστικού σχεδίου στο 

οποίο αναφέρεται το άρθρο 8.  
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Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  37 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 9 – νέα παράγραφος 

 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του 
διοικητικού συµβουλίου και των 
αιτούντων, οι τελευταίοι µπορούν να 
παραπέµψουν το θέµα στα ρυθµιστικά 
όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 18. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  38 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 10 - παράγραφος 1- εισαγωγική πρόταση 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Το διοικητικό συµβούλιο καταρτίζει και 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα αναθεωρεί 

επενδυτικό σχέδιο το οποίο υποβάλλει 

στην εκτελεστική επιτροπή προς έγκριση. 

Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει: 

1. Το διοικητικό συµβούλιο καταρτίζει και 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα αναθεωρεί 

επενδυτικό σχέδιο, όπου περιλαµβάνονται 
και ενδεικτικές µεσοπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες επενδύσεις για 
υποδοµές στον εµπορευµατικό διάδροµο, 
το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική 

επιτροπή προς έγκριση. Το σχέδιο αυτό 

περιλαµβάνει: 

 

Τροπολογία  39 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 10 - παράγραφος 1α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 1α. Τα σχέδια επενδύσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
περιλαµβάνουν επίσης στρατηγική 
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σχετικά µε την αύξηση της 
χωρητικότητας των εµπορευµατικών 
αµαξοστοιχιών που µπορούν να 
κυκλοφορούν στον εµπορευµατικό 
διάδροµο, και ειδικά για την εξάλειψη 
των εντοπισµένων σηµείων συµφόρησης, 
την αναβάθµιση της υπάρχουσας 
υποδοµής και τη δηµιουργία νέων 
υποδοµών. Η στρατηγική είναι δυνατό να 
περιλαµβάνει µέτρα για την αύξηση του 
µήκους, του εύρους των σιδηροτροχιών, 
του περιτυπώµατος, τη διαχείριση 
ταχύτητας, του µεταφερόµενου φορτίου ή 
του φορτίου ανά άξονα που επιτρέπονται 
για τις αµαξοστοιχίες οι οποίες 
κυκλοφορούν στον εµπορευµατικό 
διάδροµο.  

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 

 

Τροπολογία  40 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 β (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 1β. Τα σχέδια επενδύσεων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 
δηµοσιεύονται στο έγγραφο που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 και 
επικαιροποιούνται κατά τακτά 
διαστήµατα. Αποτελούν µέρος του 
εκτελεστικού σχεδίου του 
εµπορευµατικού διαδρόµου. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 
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Τροπολογία  41 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 11 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Οι αρµόδιοι διαχειριστές υποδοµής 

συντονίζουν και δηµοσιεύουν, σύµφωνα 
µε τον κατάλληλο τρόπο και σε εύθετο 

χρόνο, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης όλων 

των έργων σχετικά µε την υποδοµή και τον 

εξοπλισµό της τα οποία ενδέχεται να 

περιορίσουν τη διαθέσιµη χωρητικότητα 

του εµπορευµατικού διαδρόµου. 

Το διοικητικό συµβούλιο συντονίζει και 

δηµοσιεύει, µε τον κατάλληλο τρόπο και 

σε εύθετο χρόνο, και σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης όλων των 

έργων σχετικά µε την υποδοµή και τον 

εξοπλισµό της τα οποία ενδέχεται να 

περιορίσουν τη διαθέσιµη χωρητικότητα 

του εµπορευµατικού διαδρόµου. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  42 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Το διοικητικό συµβούλιο 

εµπορευµατικού διαδρόµου ορίζει ή 

συγκροτεί κοινή αρχή ή/και σύστηµα 
πληροφοριών µέσω της συνεργασίας 
µεταξύ διαχειριστών υποδοµής το οποίο 
παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα να 

ζητούν σε ένα µόνο τόπο και µε µία µόνο 

ενέργεια χωρητικότητα υποδοµής για 

εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες οι οποίες 

διασχίζουν τουλάχιστον µία µεθόριο κατά 

µήκος του εµπορευµατικού διαδρόµου 

(η«µονοαπευθυντική θυρίδα»). 

1. Το διοικητικό συµβούλιο 

εµπορευµατικού διαδρόµου ορίζει ή 

συγκροτεί κοινή αρχή  το οποίο παρέχει 
στους αιτούντες τη δυνατότητα να ζητούν 

και να λαµβάνουν απαντήσεις σε ένα 
µόνο τόπο και µε µία µόνο ενέργεια 

σχετικά µε τη χωρητικότητα υποδοµής για 
εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες οι οποίες 

διασχίζουν τουλάχιστον µία µεθόριο κατά 

µήκος του εµπορευµατικού διαδρόµου 

(η«µονοαπευθυντική θυρίδα»). 

Τροπολογία 43 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 - παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Η µονοαπευθυντική θυρίδα παρέχει 
επίσης βασικές πληροφορίες όσον αφορά 

2. Εµφανίζει τη χωρητικότητα της 
υποδοµής τη στιγµή υποβολής του 



 

 

 PE441.895/ 26 

 EL 

την κατανοµή της χωρητικότητας 
υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένων των 
πληροφοριών κατά το άρθρο 16. 

αιτήµατος και τα χαρακτηριστικά της 
σύµφωνα µε προκαθορισµένες 
παραµέτρους, όπως η ταχύτητα, το 
µήκος, το µεταφερόµενο φορτίο ή το 
φορτίο ανά άξονα που επιτρέπεται για τις 
αµαξοστοιχίες που κινούνται στον 
εµπορευµατικό διάδροµο. 

 

Τροπολογία 44 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 - παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 2a. Η µονοαπευθυντική θυρίδα 
αποφασίζει επί των αιτήσεων εκχώρησης  
χωρητικότητας υποδοµής για τη 
διευκόλυνση των χρονοδιαδρόµων των 
εµπορευµατικών αµαξοστοιχιών που 
καθορίζονται στο άρθρο 13, παράγραφος 
3 και για το απόθεµα χωρητικότητας που 
καθορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 
5. Ενηµερώνει αµελλητί τους αρµόδιους 
διαχειριστές υποδοµής για τις αιτήσεις 
αυτές και τις αποφάσεις που έλαβε. 

 

 

Τροπολογία  45 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 - παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Η µονοαπευθυντική θυρίδα διαβιβάζει 

αµελλητί οποιεσδήποτε αιτήσεις 

εκχώρησης χωρητικότητας υποδοµής 

στους αρµόδιους διαχειριστές υποδοµής, 

και, ανάλογα µε την περίπτωση στους 

φορείς κατανοµής που προβλέπονται µε το 

άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ, οι οποίοι αποφασίζουν 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 και το Κεφάλαιο 

ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας.  

3. Για οιαδήποτε αίτηση εκχώρησης  
χωρητικότητας υποδοµής που δεν µπορεί 
να απαντηθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2α, η µονοαπευθυντική θυρίδα 
διαβιβάζει αµελλητί οποιεσδήποτε αιτήσεις 

εκχώρησης χωρητικότητας υποδοµής 

στους αρµόδιους διαχειριστές υποδοµής, 

και, ανάλογα µε την περίπτωση στους 

φορείς κατανοµής που προβλέπονται µε το 

άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ, οι οποίοι αποφασίζουν 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 και το Κεφάλαιο 

ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας και κοινοποιεί την 
απόφαση αυτή στην µονοαπευθυντική 
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θυρίδα για περαιτέρω επεξεργασία. 

Τροπολογία  46 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Οι δραστηριότητες της 

µονοαπευθυντικής θυρίδας ασκούνται υπό 
διαφανείς και αµερόληπτους όρους. Οι 
δραστηριότητες αυτές θα υπόκεινται στον 

έλεγχο των ρυθµιστικών φορέων σύµφωνα 

µε το άρθρο 18. 

4. Οι δραστηριότητες της 

µονοαπευθυντικής θυρίδας ασκούνται µε 
διαφάνεια· προς τούτο, καταρτίζεται 
µητρώο, στο οποίο αναγράφονται οι 
ηµεροµηνίες υποβολής των αιτήσεων, οι 
αιτούντες, τα κατατιθέµενα έγγραφα και 
οι επιπτώσεις, που τίθενται στη διάθεση 
όλων των ενδιαφερόµενων για λόγους 
αµεροληψίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα 
υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθµιστικών 

φορέων σύµφωνα µε το άρθρο 18. 

 

 

Τροπολογία  47 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 12 α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Άρθρο 12α 
Τυπικές κατηγορίες χρονοδιαδρόµων 

στους διαδρόµους 
 1. Το διοικητικό συµβούλιο καθορίζει και 

επικαιροποιεί περιοδικά τις τυπικές 
κατηγορίες εµπορευµατικών 
χρονοδιαδρόµων που ισχύουν για ολόκληρο 
τον εµπορευµατικό διάδροµο. Τουλάχιστον 
µία από τις κατηγορίες αυτές περιλαµβάνει 
έναν χρονοδιάδροµο µε την ενδεδειγµένη 
διάρκεια και µε εγγυηµένη συνέπεια 
(«εµπορεύµατα ταχείας παράδοσης»). 

 2. Τα κριτήρια ορισµού των τυπικών 
κατηγοριών εµπορευµατικής κίνησης 
καθορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο 
µετά από διαβούλευση των αιτούντων που 
ενδέχεται να χρησιµοποιήσουν τον 
εµπορευµατικό διάδροµο όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. 
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Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  48 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13- παράγραφος 1 

 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για τον 
καθορισµό του πλαισίου κατανοµής της 
χωρητικότητας υποδοµής στον 
εµπορευµατικό διάδροµο σύµφωνα µε τις 
αρµοδιότητές τους όπως ορίζει το άρθρο 
14 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/14/ΕΚ. 

1. Το διοικητικό συµβούλιο του 
εµπορευµατικού διαδρόµου και η 
συµβουλευτική οµάδα του άρθρου 7, 
παράγραφος 6, θεσπίζουν διαδικασίες µε 
τις οποίες διασφαλίζεται ο βέλτιστος 
συντονισµός της εκχώρησης 
χωρητικότητας σιδηροδροµικής 
υποδοµής και της χωρητικότητας 
τερµατικών σταθµών. 

 

Τροπολογία  49 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13- παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Το διοικητικό συµβούλιο αξιολογεί τη 

χωρητικότητα που πρέπει να κατανεµηθεί 

στις εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες 

κυκλοφορούν στον εµπορευµατικό 

διάδροµο λαµβάνοντας υπόψη την κατά το 

άρθρο 8 παράγραφο 3 του παρόντος 

κανονισµού µελέτη µεταφοράς και 
κίνησης, τις αιτήσεις για χωρητικότητα 
υποδοµής σε συνάρτηση µε τους 

παρελθόντες και παρόντες πίνακες 

δροµολογίων και τις συµφωνίες πλαίσια. 

2. Το διοικητικό συµβούλιο αξιολογεί τη 

χωρητικότητα που πρέπει να κατανεµηθεί 

στις εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες 

κυκλοφορούν στον εµπορευµατικό 

διάδροµο λαµβάνοντας υπόψη την κατά το 

άρθρο 8 παράγραφο 3 µελέτη της 
µεταφορικής αγοράς, τις αιτήσεις για 
χωρητικότητα υποδοµής σε συνάρτηση µε 

τους παρελθόντες και παρόντες πίνακες 

δροµολογίων και τις συµφωνίες πλαίσια. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 
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Τροπολογία  50 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13 - παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Με βάση την αξιολόγηση κατά την 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι 

διαχειριστές υποδοµής του 

εµπορευµατικού διαδρόµου καθορίζουν 

από κοινού και οργανώνουν διεθνείς 

προκαθορισµένους χρονοδιαδρόµους για 

εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες σύµφωνα 

µε τη διαδικασία του άρθρου 15 της 

οδηγίας 2001/14/ΕΚ αναγνωρίζοντας τις 

ανάγκες χωρητικότητας άλλων τύπων 

µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των 

επιβατικών µεταφορών. Οι εν λόγω 

προκαθορισµένοι χρονοδιάδροµοι 

δηµοσιεύονται εντός τριών µηνών πριν από 

την οριστική ηµεροµηνία αποδοχής των 

αιτήσεων χωρητικότητας που αναφέρονται 

στο παράρτηµα III της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ. Οι διαχειριστές υποδοµής 

πολλών εµπορευµατικών διαδρόµων 

µπορούν, εάν χρειαστεί, να συντονίσουν 

προκαθορισµένους διεθνείς 

χρονοδιαδρόµους που παρέχουν 

χωρητικότητα στους αντίστοιχους 

εµπορευµατικούς διαδρόµους. 

3. Με βάση την αξιολόγηση κατά την 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι 

διαχειριστές υποδοµής του 

εµπορευµατικού διαδρόµου καθορίζουν 

από κοινού και οργανώνουν διεθνείς 

προκαθορισµένους χρονοδιαδρόµους για 

εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες σύµφωνα 

µε τη διαδικασία του άρθρου 15 της 

οδηγίας 2001/14/ΕΚ αναγνωρίζοντας τις 

ανάγκες χωρητικότητας άλλων τύπων 

µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των 

επιβατικών µεταφορών. Μεταξύ των εν 
λόγω προκαθορισµένων χρονοδιαδρόµων, 
σύµφωνα µε τη διαθέσιµη χωρητικότητα, 
υπάρχουν και ορισµένοι διευκολυνόµενοι 
χρονοδιάδροµοι. Οι εν λόγω 
προκαθορισµένοι χρονοδιάδροµοι 

δηµοσιεύονται εντός τριών µηνών πριν από 

την οριστική ηµεροµηνία αποδοχής των 

αιτήσεων χωρητικότητας που αναφέρονται 

στο παράρτηµα III της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ. Οι διαχειριστές υποδοµής 

πολλών εµπορευµατικών διαδρόµων 

µπορούν, εάν χρειαστεί, να συντονίσουν 

προκαθορισµένους διεθνείς 

χρονοδιαδρόµους που παρέχουν 

χωρητικότητα στους αντίστοιχους 

εµπορευµατικούς διαδρόµους. 

 

Τροπολογία  51 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13 - παράγραφος 5 - πρώτο εδάφιο 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

5. Οι διαχειριστές υποδοµής, εφόσον το 

δικαιολογούν οι ανάγκες της αγοράς και η 

αξιολόγηση για την οποία γίνεται λόγος 

στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

καθορίζουν από κοινού το απόθεµα 

χωρητικότητας για διεθνείς 

5. Οι διαχειριστές υποδοµής, εφόσον το 

δικαιολογούν οι ανάγκες της αγοράς και η 

αξιολόγηση για την οποία γίνεται λόγος 

στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 

καθορίζουν από κοινού το απόθεµα 

χωρητικότητας για διεθνείς 
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εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες που 

κυκλοφορούν στους εµπορευµατικούς 

διαδρόµους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
χωρητικότητας άλλων τύπων µεταφοράς, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιβατικών 

µεταφορών και διατηρούν αυτό το 

απόθεµα στον οριστικό πίνακα 

δροµολογίων τους, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να ανταποκρίνονται ταχέως 

και µε κατάλληλο τρόπο στα ad hoc 

αιτήµατα για χωρητικότητα που 

προβλέπονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ. Η χωρητικότητα αυτή 

παραµένει διαθέσιµη έως το χρονικό όριο 

πριν από την προγραµµατισµένη ώρα που 

αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο.
 
Το εν 

λόγω χρονικό όριο δεν υπερβαίνει τις 90 
ηµέρες. 

εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες που 

κυκλοφορούν στους εµπορευµατικούς 

διαδρόµους, µε σεβασµό στην ανάγκη 
χωρητικότητας άλλων τύπων µεταφοράς, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιβατικών 

µεταφορών και διατηρούν αυτό το 

απόθεµα στον οριστικό πίνακα 

δροµολογίων τους, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να ανταποκρίνονται ταχέως 

και µε κατάλληλο τρόπο στα ad hoc 

αιτήµατα για χωρητικότητα που 

προβλέπονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ. Η χωρητικότητα αυτή 

παραµένει διαθέσιµη έως το χρονικό όριο 

πριν από την προγραµµατισµένη ώρα που 

αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο.
 
Το εν 

λόγω χρονικό όριο δεν υπερβαίνει τις 30 
ηµέρες. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

 

Τροπολογία  52 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13 - παράγραφος 5 - δεύτερο εδάφιο 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Το απόθεµα χωρητικότητας καθορίζεται 
βάσει της αξιολόγησης κατά την 
παράγραφο 2. Αυτό το απόθεµα 
χωρητικότητας διατίθεται µόνον εφόσον 
υπάρχει πραγµατική ανάγκη της αγοράς. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  53 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13 - παράγραφος 6 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 6a. Οι διαχειριστές υποδοµής καθορίζουν 
στους όρους χρήσης, αποζηµίωση για 
χρονοδιαδρόµους που κατανέµονται αλλά 
τελικά δεν χρησιµοποιούνται. Η 
αποζηµίωση αυτή είναι αναλογική, 
αποτρεπτική και αποτελεσµατική. 



 

 

 PE441.895/ 31 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  54 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13 - παράγραφος 7 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

7. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, 

σιδηροδροµική διαδροµή 

(χρονοδιάδροµος) που έχει εκχωρηθεί για 

εµπορευµατική µεταφορά δυνάµει του 

παρόντος άρθρου δεν µπορεί να ακυρωθεί 

λιγότερο από ένα µήνα πριν από την 
προγραµµατισµένη ηµεροµηνία στον 
πίνακα δροµολογίων, εκτός εάν ο αιτών 
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. Η παρούσα παράγραφος 

δεν θίγει κανένα από τα δικαιώµατα που 

µπορεί να έχει ο αιτών δυνάµει συµφωνίας 

όπως σηµειώνεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. 

7. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

καθώς και σε περίπτωση κλεισίµατος 
διαδροµών για λόγους ασφαλείας και 
βραχυπρόθεσµων εργασιών κατασκευής 
στο σιδηροδροµικό δίκτυο, 
σιδηροδροµική διαδροµή 

(χρονοδιάδροµος) που έχει εκχωρηθεί για 

εµπορευµατική µεταφορά δυνάµει του 

παρόντος άρθρου δεν µπορεί να ακυρωθεί 

λιγότερο από τρεις µήνες πριν από τον 
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. Η παρούσα παράγραφος 

δεν θίγει κανένα από τα δικαιώµατα που 

µπορεί να έχει ο αιτών δυνάµει συµφωνίας 

όπως σηµειώνεται στο άρθρο 19 

παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.  
Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών µπορεί να 
παραπέµψει το θέµα στον ρυθµιστικό 
φορέα. 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος "ανωτέρα βία" δεν καλύπτει όλα τα απρόβλεπτα και αναπόφευκτα περιστατικά που 

µπορεί να προκαλέσουν ακύρωση της διαδροµής (π.χ. λειτουργικά περιστατικά). Συνεπώς το 

κλείσιµο γραµµών για λόγους ασφαλείας και οι βραχυπρόθεσµες εργασίες κατασκευής στο 

σιδηροδροµικό δίκτυο πρέπει να µνηµονεύονται ρητώς ως εξαιρέσεις.  
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Τροπολογία  55 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13 - παράγραφος 8 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

8. Οι διαχειριστές υποδοµής του 
εµπορευµατικού διαδρόµου και η 
συµβουλευτική οµάδα του άρθρου 7 
παράγραφος 6 θεσπίζουν διαδικασίες ώστε 
να διασφαλίζεται ο βέλτιστος συντονισµός 

της κατανοµής χωρητικότητας µεταξύ 

διαχειριστών υποδοµής, τόσο για τις 

αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 

παράγραφος 1 όσο και για αιτήσεις που 

λαµβάνονται από τους οικείους 

διαχειριστές υποδοµής. Πρέπει επίσης να 

λαµβάνεται υπόψη η πρόσβαση στους 

τερµατικούς σταθµούς. 

8. Το διοικητικό συµβούλιο του 
εµπορευµατικού διαδρόµου και οι 
συµβουλευτικές οµάδες του άρθρου 7 
παράγραφοι 6  και 6α θεσπίζουν 
διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ο 

βέλτιστος συντονισµός της κατανοµής 

χωρητικότητας µεταξύ διαχειριστών 

υποδοµής, τόσο για τις αιτήσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 

όσο και για αιτήσεις που λαµβάνονται από 

τους οικείους διαχειριστές υποδοµής. 

Πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη η 

πρόσβαση στους τερµατικούς σταθµούς. 

 

Τροπολογία  56 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 13α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 
 Εγκεκριµένοι αιτούντες 
 Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 

άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/14/ΕΚ, υποψήφιοι άλλοι από τις 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και τους 
διεθνείς οµίλους τους οποίους συνιστούν 
έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
χρονοδιαδρόµους για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων όταν οι χρονοδιάδροµοι 
αυτοί αφορούν πολλά τµήµατα του 
εµπορευµατικού διαδρόµου. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 
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Τροπολογία  57 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 14 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Οι διαχειριστές υποδοµής του 
εµπορευµατικού διαδρόµου θεσπίζουν 

διαδικασίες για τον συντονισµό της 

διαχείρισης της κυκλοφορίας στον 

εµπορευµατικό διάδροµο και µπορούν να 
προβλέπουν διαδικασίες για το 
συντονισµό της διαχείρισης κυκλοφορίας 
κατά µήκος πλειόνων εµπορευµατικών 
διαδρόµων. 

1. Tο διοικητικό συµβούλιο του 
εµπορευµατικού διαδρόµου θέτει σε 

εφαρµογή διαδικασίες συντονισµού της 

διαχείρισης της κίνησης στον 

εµπορευµατικό διάδροµο.  

 

Τροπολογία  58 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 14 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Τα διοικητικά συµβούλια των 
συνδεδεµένων εµπορευµατικών 
διαδρόµων θέτουν σε εφαρµογή 
διαδικασίες συντονισµού της κίνησης σε 
πολλούς εµπορευµατικούς διαδρόµους. 

 

Τροπολογία  59 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 15 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Το διοικητικό συµβούλιο υιοθετεί 
κοινούς στόχους όσον αφορά τη χρονική 
συνέπεια ή/και κατευθύνσεις για τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας σε 
περίπτωση διαταραχής της κυκλοφορίας 
των αµαξοστοιχιών στον εµπορευµατικό 
διάδροµο. 

1. Το διοικητικό συµβούλιο καθορίζει και 
δηµοσιεύει στη δήλωση δικτύου που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 του 
παραρτήµατος I της οδηγίας 2001/14/EΚ 
τους κανόνες προτεραιότητας µεταξύ των 
διάφορων τύπων κυκλοφορίας σε 
περίπτωση διαταραχής της κυκλοφορίας 
στον εµπορευµατικό διάδροµο. 
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Τροπολογία  60 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 15 - παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Κάθε αρµόδιος διαχειριστής υποδοµής 
θεσπίζει κανόνες προτεραιότητας για τη 
διαχείριση µεταξύ των διαφόρων τύπων 
κυκλοφορίας στο τµήµα των 
εµπορευµατικών διαδρόµων για το οποίο 
είναι αρµόδιος ο συγκεκριµένος 
διαχειριστής υποδοµής, σύµφωνα µε τους 
κοινούς στόχους και/ή κατευθυντήριες 
γραµµές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν 
λόγω κανόνες προτεραιότητας 
δηµοσιεύονται στη δήλωση δικτύου στην 
οποία αναφέρεται το άρθρο 3 της οδηγίας 
2001/14/ΕΚ. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  61 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 15 - παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Οι αρχές καθορισµού των κανόνων 

προτεραιότητας προβλέπουν τουλάχιστον 

ότι οι σιδηροδροµικές διαδροµές στις 

οποίες αναφέρεται το άρθρο 13 
παράγραφοι 3 και 5 και οι οποίες έχουν 
εκχωρηθεί σε εµπορευµατικές 

αµαξοστοιχίες που τηρούν την 

προγραµµατισµένη ώρα στον πίνακα 

δροµολογίων δεν τροποποιούνται, εφόσον 

είναι δυνατό. Οι αρχές καθορισµού των 

κανόνων προτεραιότητας έχουν ως στόχο 

να ελαχιστοποιήσουν τον συνολικό χρόνο 

επαναφοράς του δικτύου σε συνάρτηση µε 

τις ανάγκες όλων των τύπων µεταφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, οι διαχειριστές 

υποδοµής µπορούν να συντονίζουν τη 

διαχείριση µεταξύ των διαφόρων τύπων 

µεταφοράς κατά µήκος πλειόνων 

εµπορευµατικών διαδρόµων. 

3. Οι αρχές καθορισµού των κανόνων 

προτεραιότητας προβλέπουν τουλάχιστον 

ότι οι χρονοδιάδροµοι στους οποίους 

αναφέρεται το άρθρο 12α, παράγραφος 1 
και οι οποίοι έχουν εκχωρηθεί σε 

εµπορευµατικές αµαξοστοιχίες που τηρούν 

την προγραµµατισµένη ώρα στον πίνακα 

δροµολογίων δεν τροποποιούνται, εφόσον 

είναι δυνατό. Οι αρχές καθορισµού των 

κανόνων προτεραιότητας έχουν ως στόχο 

να ελαχιστοποιήσουν τον συνολικό χρόνο 

επαναφοράς του δικτύου σε συνάρτηση µε 

τις ανάγκες όλων των τύπων µεταφοράς. 

Για τον σκοπό αυτό, οι διαχειριστές 

υποδοµής µπορούν να συντονίζουν τη 

διαχείριση µεταξύ των διαφόρων τύπων 

µεταφοράς κατά µήκος πλειόνων 

εµπορευµατικών διαδρόµων. 

 



 

 

 PE441.895/ 35 

 EL 

Τροπολογία  62 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 16 - στοιχείο γ 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

γ) τις πληροφορίες που αφορούν τις 

διαδικασίες των άρθρων 13 παράγραφος 8 
και 14 παράγραφος 2, και 

γ) τις πληροφορίες που αφορούν τις 

διαδικασίες των άρθρων 12, 13, 13α, 14 
και 15, και 

 

Τροπολογία  63 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 17 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Οι διαχειριστές υποδοµής του 
εµπορευµατικού διαδρόµου προωθούν τη 
συµβατότητα µεταξύ των συστηµάτων 
επιδόσεων κατά το άρθρο 11 της οδηγίας 

2001/14/ΕΚ. 

1. Το διοικητικό συµβούλιο του 
εµπορευµατικού διαδρόµου διασφαλίζει 
τη συνοχή µεταξύ των συστηµάτων 
επιδόσεων στον εµπορευµατικό διάδροµο, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 της 
οδηγίας 2001/14/EΚ. Η εν λόγω συνοχή 
επιβλέπεται από τους ρυθµιστικούς 
φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται όσον 
αφορά στη συγκεκριµένη εποπτεία 
σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1. 

 

Τροπολογία  64 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 17 - παράγραφος 1α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 1α. Προκειµένου να µετρηθούν η 
ποιότητα της εξυπηρέτησης και η 
χωρητικότητα των διεθνών και εθνικών 
σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 
υπηρεσιών στον εµπορευµατικό 
διάδροµο, το διοικητικό συµβούλιο και η 
συµβουλευτική οµάδα σύµφωνα µε το 
άρθρο 7, παράγραφος 6 καθορίζουν τους 
δείκτες επιδόσεων του εµπορευµατικού 
διαδρόµου και τους δηµοσιεύουν 
τουλάχιστον µία φορά ανά έτος. Οι 
εκτελεστικοί κανόνες που αφορούν τους 
δείκτες αυτούς καθορίζονται, 



 

 

 PE441.895/ 36 

 EL 

ενδεχοµένως, σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19, 
παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  65 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Το διοικητικό συµβούλιο και τα λοιπά 
τρίτα µέρη που εµπλέκονται στην 
κατανοµή της διεθνούς χωρητικότητας 
υποχρεούνται να παρέχουν αµελλητί 
στους ρυθµιστικούς φορείς όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε 
τους διεθνείς χρονοδιαδρόµους και τη 
χωρητικότητα για τα οποία είναι 
αρµόδιοι. 

Τροπολογία  66 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 18 - παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 1a. Οι ρυθµιστικοί φορείς στους οποίους 
αναφέρεται το άρθρο 30 της οδηγίας 
2001/14/EΚ εξασφαλίζουν την άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση στον διάδροµο και 
αποτελούν τον φορέα προσφυγής που 
προβλέπει το άρθρο 30, παράγραφος 2 
της εν λόγω οδηγίας. Για την ενίσχυση 
του ελεύθερου και θεµιτού ανταγωνισµού 
στην αγορά σιδηροδροµικών 
συγκοινωνιών στην Ευρώπη θεσπίζεται 
ένα συγκρίσιµο ρυθµιστικό πλαίσιο σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Οι συµµετέχοντες 
στην αγορά έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση 
στους ρυθµιστικούς φορείς. Λαµβάνουν 
αποφάσεις ανεξάρτητα και 
αποτελεσµατικά. ∆ιαθέτουν επαρκείς 
χρηµατοδοτικούς πόρους και το 
κατάλληλο  προσωπικό προκειµένου να 
διερευνούν όλες τις καταγγελίες εντός δύο 
µηνών από τη λήψη όλων των σχετικών 
πληροφοριών.  
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Αιτιολόγηση 

Τα διαφορετικά ρυθµιστικά καθεστώτα ευνοούν τον αθέµιτο ανταγωνισµό στην αγορά 

σιδηροδρόµων. Προκειµένου να εξασφαλίζεται άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο διάδροµο πρέπει 

να θεσπιστεί σε όλα τα κράτη µέλη ένα συγκρίσιµο ρυθµιστικό πλαίσιο.  

 

Τροπολογία  67 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 18 - παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας αιτούντος 

προς ρυθµιστικό φορέα σχετικά µε 
υπηρεσίες διεθνών σιδηροδροµικών 

µεταφορών, ή στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης 
έρευνας ρυθµιστικού φορέα, ο εν λόγω 
ρυθµιστικός φορέας, προτού λάβει 

οιαδήποτε απόφαση, διαβουλεύεται µε 

τους ρυθµιστικούς φορείς όλων των άλλων 
κρατών µελών µέσω των οποίων 
διέρχεται ο διεθνής χρονοδιάδροµος για 
την οικεία εµπορευµατική αµαξοστοιχία 
και τους ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας κάποιου 

αιτούντα σχετικά µε τις διεθνείς υπηρεσίες 

σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών, ή στο πλαίσιο της τυπικής 
έρευνας, ο ρυθµιστικός φορέας, προτού 
λάβει οιαδήποτε απόφαση, διαβουλεύεται 

µε τους ρυθµιστικούς φορείς 

οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους από 
το έδαφος του οποίου διέρχεται ο εν λόγω 
εµπορευµατικός διάδροµος και του ζητεί 
τις αναγκαίες πληροφορίες. Τα υπόλοιπα 
ρυθµιστικά όργανα παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες που έχουν οι ίδιοι το 
δικαίωµα να ζητούν µε βάση την εθνική 
τους νοµοθεσία. Εφόσον το απαιτεί η 
περίπτωση, το ρυθµιστικό όργανο που 
έχει επιληφθεί της καταγγελίας, ή έχει 
κινήσει αυτεπάγγελτα την έρευνα, 
διαβιβάζει το φάκελο στον αρµόδιο 
ρυθµιστικό φορέα για τη λήψη των 
µέτρων που αφορούν στα οικεία µέρη, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 30 παράγραφοι 5 και 6 της 
οδηγίας 2001/14/EΚ. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  68 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 20 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
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εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 8 για περίοδο πέντε ετών 
µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 

οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 

σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο έξι µήνες πριν από 

τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως 

για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 

την ανακαλέσουν σύµφωνα µε το άρθρο 

21.  

εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2α, στο άρθρο 3 
παράγραφος 2β, στο άρθρο 4 παράγραφος 
5,  στο άρθρο 4, παράγραφος 6 και στο 
άρθρο 4, παράγραφος 9, για περίοδο πέντε 
ετών µετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 

οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 

σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο έξι µήνες πριν από 

τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η 

εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως 

για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο 

την ανακαλέσουν σύµφωνα µε το άρθρο 

21.  

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

εναρµονίζεται µε τη διατύπωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των θεσµικών οργάνων σε άλλα 

αρχεία.  

Τροπολογία  69 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 21 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Η κατά το άρθρο 20 εξουσιοδότηση 

µπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

1. Η κατά το άρθρο 20 εξουσιοδότηση 

µπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγµή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

εναρµονίζεται µε τη διατύπωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των θεσµικών οργάνων σε άλλα 

αρχεία.  

 

Τροπολογία  70 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 21 - παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Το θεσµικό όργανο που κίνησε 

εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 

2. Το θεσµικό όργανο που κίνησε 

εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 
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εάν πρόκειται να ανακαλέσει την 

εξουσιοδότηση ενηµερώνει το άλλο 
θεσµικό όργανο και την Επιτροπή, το 
αργότερο ένα µήνα πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 

αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης 

καθώς και τους λόγους της εν λόγω 

ανάκλησης. 

εάν πρόκειται να ανακαλέσει την 

εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενηµερώσει 
το άλλο θεσµικό όργανο και την Επιτροπή 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα πριν από τη 
λήψη της απόφασης, αναφέροντας τις κατ’ 
εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να 

αποτελέσουν αντικείµενο ανάκλησης 

καθώς και τους πιθανούς λόγους 
ανάκλησης. 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

εναρµονίζεται µε τη διατύπωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των θεσµικών οργάνων σε άλλα 

αρχεία. 

 

Τροπολογία  71 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 22 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 

αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης εντός τριών µηνών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 

αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο µηνών 
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης. 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

εναρµονίζεται µε τη διατύπωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των θεσµικών οργάνων σε άλλα 

αρχεία. 

 

Τροπολογία  72 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 22 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου το εν 
λόγω διάστηµα µπορεί να παραταθεί 
κατά δύο µήνες. 
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Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

εναρµονίζεται µε τη διατύπωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των θεσµικών οργάνων σε άλλα 

αρχεία. 

 

Τροπολογία  73 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 22 - παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 

προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

το Συµβούλιο δεν έχουν διατυπώσει 

αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξης, ή αν, πριν από την 
ηµεροµηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν 
ενηµερώσει αµφότερα την Επιτροπή ότι 
αποφάσισαν να µην εγείρουν αντιρρήσεις, 
η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε 
ισχύ κατά την ηµεροµηνία που προβλέπει. 

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 

προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συµβούλιο δεν έχουν διατυπώσει 

αντιρρήσεις έναντι της κατ’ 

εξουσιοδότηση, δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τίθεται δε σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία που προβλέπεται σε αυτήν. 

Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

εναρµονίζεται µε τη διατύπωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των θεσµικών οργάνων σε άλλα 

αρχεία. 

 

Τροπολογία  74 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 22 - παράγραφος 2 - νέο εδάφιο (νέο)  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο έχουν ενηµερώσει αµφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να 
εγείρουν αντιρρήσεις.  
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Αιτιολόγηση 

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

εναρµονίζεται µε τη διατύπωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ των θεσµικών οργάνων σε άλλα 

αρχεία. 

 

Τροπολογία  75 

Θέση του Συµβουλίου 

Άρθρο 24α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Άρθρο 24α 

 Αναθεώρηση 
 Εάν, σε περίπτωση αναθεώρησης των 

κατευθυντηρίων γραµµών για το ∆Ε∆-Μ, 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες τις 
προβλεπόµενες στο άρθρο 21 της 
απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ, η Επιτροπή 
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι είναι 
σκόπιµη η προσαρµογή του παρόντος 
κανονισµού στις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραµµές, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο πρόταση 
σχετικής τροποποίησης του παρόντος 
κανονισµού. Οµοίως, από ορισµένες 
αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε 
τον παρόντα κανονισµό µπορεί να 
προκύψει η ανάγκη αναθεώρησης των 
κατευθυντήριων γραµµών ∆Ε∆-Μ. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. 

Τροπολογία  76 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα I – σηµείο 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Σίνες-Λισσαβώνα/Leixões Σίνες-Λισσαβώνα/Leixões 

-Μαδρίτη-Σαν Σεµπαστιάν -Μπορντώ-

Παρίσι-Μέτς 

-Μαδρίτη-Μπιλµπάο-Σαν Σεµπαστιάν 
-Μπορντώ-Παρίσι/Χάβρη/Μέτς 

Σίνες-Έλβας/Αλχεθίρας Σίνες-Έλβας/Αλχεθίρας 



 

 

 PE441.895/ 42 

 EL 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένης της µεγάλης σηµασίας του λιµένος της Χάβρης για την διακίνηση 

εµπορευµατοκιβωτίων (63% των διακινούµενων εµπορευµατοκιβωτίων στους γαλλικούς λιµένες) 

και δεδοµένου του ενδιαφέροντος να ενισχυθεί ο συντονισµός µεταξύ των τριών µεγάλων 

λιµένων του άξονα του Σηκουάνα (Παρίσι-Ρουέν-Χάβρη), η συµπερίληψή του θα επιτρέψει την 

προώθηση της συνεπούς ανάπτυξης των οικονοµικών δραστηριοτήτων και την διεύρυνση της 

ενδοχώρας επί του άξονα αυτού. Τούτο συµφωνεί µε την τροπολογία 16 του εισηγητή, την κοινή 

θέση του Συµβουλίου και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διετυπώθησαν στην 

έκθεση πρωτοβουλίας του σχετικά µε το µέλλον της πολιτικής ∆Ε∆-Μ. 

 

Τροπολογία  77 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα I - σηµείο 5 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Γδύνια-Κατοβίτσε-Όστραβα/Ζίλινα-

Βιέννη-Τεργέστη/Κόπερ 
Γδύνια - Βαρσοβία - Κατοβίτσε-
Όστραβα/Ζίλινα- Μπρατισλάβα/Βιέννη- 
Γκρατς - Κλάγκενφουρτ- Ούντινε - 
Βενετία/ Τεργέστη/ Κόπερ - 
Μπολόνια/Ραβέννα 

Αιτιολόγηση 

Ο εµπορευµατικός διάδροµος αριθ. 5 έχει ήδη σχεδιαστεί σε υπουργικό επίπεδο το 2006 σύµφωνα 

µε τον διάδροµο της Βαλτικής-Αδριατικής, τον πανευρωπαϊκό διάδροµο VI και τα σχέδια 

προτεραιότητας 23 και 25 των ∆Ε∆-Μ (βλ. συνηµµένη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 

οποία υπογράφουν οι υπουργοί). Το παράρτηµα Ι στη θέση του Συµβουλίου δεν αναφέρει 

ορισµένες σηµαντικές πόλεις στο τµήµα µεταξύ Βιέννης και Τεργέστης οι οποίες στην επιστολή 

των υπουργών είχαν ήδη συµπεριληφθεί στη διαδροµή. 

Τροπολογία  78 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα I - σηµείο 6 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Αλµερία-Βαλένθια/Μαδρίτη-

Σαραγόσα/Βαρκελώνη-Μασσαλία-Λυών-

Τορίνο-Ούντινε-Τεργέστη/Κόπερ-
Λιουµπλιάνα-Βουδαπέστη-Ζahony 

(µεθόριος Ουγγαρίας-Ουκρανίας) 

Αλµερία-Βαλένθια/Μαδρίτη-

Σαραγόσα/Βαρκελώνη-Μασσαλία-Λυών-

Τορίνο-Μιλάνο-Βερόνα – 
Πάντοβα/Βενετία - Τεργέστη/Κόπερ-
Λιουµπλιάνα-Βουδαπέστη-Ζahony 

(µεθόριος Ουγγαρίας-Ουκρανίας) 



 

 

 PE441.895/ 43 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Ο εµπορευµατικός διάδροµος αριθ. 6, ο οποίος βασίζεται στο σχέδιο προτεραιότητας 6 των ∆Ε∆-

Μ, παρουσιάζει ένα κενό στο τµήµα µεταξύ Τορίνου και Τεργέστης ενώ το σχέδιο προτεραιότητας 

6 ακολουθεί ακριβέστερη διαδροµή δια µέσου της Βόρειας Ιταλίας.  

 

Τροπολογία  79 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα I - σηµείο 8 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

DE, NL, BE, PL, LT Μπρεµερχάφεν/ 

Ρότερνταµ/ Αµβέρσα-Άαχεν/ Βερολίνο- 

Βαρσοβία-Τερεσπόλ (µεθόριος Πολωνίας-

Λευκορωσίας)/Κάουνας 

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EST 
Μπρεµερχάφεν/ Ρότερνταµ/ Αµβέρσα-

Άαχεν/ Βερολίνο- Βαρσοβία-Τερεσπόλ 

(µεθόριος Πολωνίας-

Λευκορωσίας)/Κάουνας-Ρίγα-Ταλίν 
 

 

Τροπολογία  80 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα Ι – υποσηµείωση 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1 
«/» σηµαίνει εναλλακτικές διαδροµές. 

1 
«/» σηµαίνει εναλλακτικές διαδροµές. 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των έργων 
προτεραιότητας του ∆Ε∆-Μ, οι κύριες 
διαδροµές 4 και 6 θα πρέπει µελλοντικά 
να συµπληρωθούν από το Σχέδιο αριθ. 16 
του Σιδηροδροµικού Άξονα 
Σίνες/Αλχεθίρας-Μαδρίτης-Παρισίων, ο 
οποίος περιλαµβάνει την κεντρική 
διέλευση των Πυρηναίων µε σήραγγα 
χαµηλού ύψους. 
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Τροπολογία  81 

Θέση του Συµβουλίου 

Παράρτηµα ΙΙ 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Το παράρτηµα διαγράφεται 
 

 

 

 


