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_____________________________________________________________ 

Τροπολογία  1 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(5) Λαµβανοµένων υπόψη των 

ιδιαιτεροτήτων των αστικών, προαστιακών 

και περιφερειακών τακτικών υπηρεσιών 

µεταφορών, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη 

µέλη το δικαίωµα να τις εξαιρούν από την 

εφαρµογή σηµαντικού µέρους του 

παρόντος κανονισµού. Για να 

προσδιορίσουν τις τακτικές αστικές, 

προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες 

µεταφορών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

αξιολογήσουν κριτήρια όπως απόσταση, 

συχνότητα των υπηρεσιών, αριθµός 

προγραµµατισµένων στάσεων, τύπος 

χρησιµοποιούµενων λεωφορείων ή 

πούλµαν, συστήµατα έκδοσης εισιτηρίων, 

διακυµάνσεις στον αριθµό των επιβατών 

µεταξύ των υπηρεσιών κατά τις ώρες 

αιχµής και εκτός των ωρών αιχµής, 

κωδικοί και ωράρια των λεωφορείων. 

(5) Λαµβανοµένων υπόψη των 

ιδιαιτεροτήτων των αστικών, προαστιακών 

και περιφερειακών τακτικών υπηρεσιών 

µεταφορών που αποτελούν τµήµα των 
ενοποιηµένων υπηρεσιών µε τις αστικές ή 
προαστιακές υπηρεσίες, θα πρέπει να 
δοθεί στα κράτη µέλη το δικαίωµα να τις 

εξαιρούν από την εφαρµογή σηµαντικού 

µέρους του παρόντος κανονισµού. Για να 

προσδιορίσουν τις εν λόγω τακτικές 
αστικές, προαστιακές και περιφερειακές 

υπηρεσίες µεταφορών, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να αξιολογήσουν κριτήρια όπως 

διοικητική διαίρεση, γεωγραφική θέση, 
απόσταση, συχνότητα των υπηρεσιών, 

αριθµός προγραµµατισµένων στάσεων, 

τύπος χρησιµοποιούµενων λεωφορείων ή 

πούλµαν, συστήµατα έκδοσης εισιτηρίων, 

διακυµάνσεις στον αριθµό των επιβατών 

µεταξύ των υπηρεσιών κατά τις ώρες 

αιχµής και εκτός των ωρών αιχµής, 

κωδικοί και ωράρια των λεωφορείων. 
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Αιτιολόγηση 

Η εξαίρεση περιφερειακών υπηρεσιών µεταφορών από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού δεν 

πρέπει να είναι δυνατή. Κάτι τέτοιο συµβαδίζει µε τη θέση του ΕΕ σε πρώτη ανάγνωση αλλά δεν 

ταυτίζεται διότι δεν θα χρειαζόταν πλέον να αποδειχθεί, ως προϋπόθεση για την εξαίρεσή τους, 

ότι καλύπτονται από συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας που διασφαλίζουν συγκρίσιµο επίπεδο 

δικαιωµάτων των επιβατών. Όταν προσδιορίζουν αστικές και προαστιακές υπηρεσίες, τα κράτη 

µέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται στην εσωτερική και τοπική κατάστασή τους. 

 

Τροπολογία  2 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(6) Οι επιβάτες και, τουλάχιστον, τα 
πρόσωπα τα οποία εκ του νόµου 
συντηρούνται ή θα έπρεπε να 
συντηρούνται από τους επιβάτες θα 
πρέπει να έχουν δικαίωµα επαρκούς 
προστασίας σε περίπτωση ατυχηµάτων 
που συµβαίνουν κατά τη χρήση 
λεωφορείου ή πούλµαν, λαµβανοµένης 
υπόψη της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 
σχετικά µε την ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης που προκύπτει από την 
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων και 
τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς 
ασφάλιση της ευθύνης αυτής. 

(6) Οι επιβάτες θα πρέπει να 
προστατεύονται από κανόνες περί 
ευθύνης συγκρίσιµους µε τους ισχύοντες 
για άλλους τρόπους µεταφοράς, σε 
περίπτωση ατυχηµάτων που επιφέρουν 
θάνατο ή τραυµατισµό.  
 

Αιτιολόγηση 

Η θέση του Συµβουλίου αποδυναµώνει σηµαντικά τις διατάξεις περί ευθύνης σε σύγκριση τόσο µε 

την αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και µε τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Η 

τροπολογία επιδιώκει την επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  3 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(7) Κατά την επιλογή της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας όσον αφορά την 
αποζηµίωση για θάνατο ή τραυµατισµό, 

(7) Οι µεταφορείς θα πρέπει να 
ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά 
των αποσκευών των επιβατών, υπό όρους 
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καθώς και για απώλεια ή φθορά 
αποσκευών που προκαλείται από 
ατύχηµα το οποίο συµβαίνει κατά τη 
χρήση λεωφορείου ή πούλµαν, θα πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη ο κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρµοστέο 
δίκαιο στις εξωσυµβατικές ενοχές (Ρώµη 
II) και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το 
εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές 
ενοχές (Ρώµη I). 

συγκρίσιµους µε τους ισχύοντες για 
άλλους τρόπους µεταφοράς. 
 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση µέσω της 

επανεισαγωγής της διάταξης περί αποζηµιώσεων που συνδέεται µε το άρθρο 7. 

 

Τροπολογία  4 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(8) Οι επιβάτες, πέραν της αποζηµίωσης 

που δικαιούνται, σύµφωνα µε το ισχύον 

εθνικό δίκαιο, σε περίπτωση θανάτου ή 

τραυµατισµού ή απώλειας ή φθοράς των 

αποσκευών τους που προκαλείται από 

ατύχηµα το οποίο συµβαίνει κατά τη 

χρήση λεωφορείου ή πούλµαν, θα πρέπει 

να δικαιούνται επίσης συνδροµή για την 

κάλυψη των άµεσων πρακτικών αναγκών 

τους µετά το ατύχηµα. Η συνδροµή αυτή 

µπορεί να περιλαµβάνει πρώτες βοήθειες, 
παροχή καταλύµατος, σίτιση, παροχή 

ρουχισµού και µεταφορά. 

(8) Οι επιβάτες, πέραν της αποζηµίωσης 

που δικαιούνται, σύµφωνα µε το ισχύον 

εθνικό δίκαιο, σε περίπτωση θανάτου ή 

τραυµατισµού ή απώλειας ή φθοράς των 

αποσκευών τους που προκαλείται από 

ατύχηµα το οποίο συµβαίνει κατά τη 

χρήση λεωφορείου ή πούλµαν, θα πρέπει 

να δικαιούνται επίσης συνδροµή για την 

κάλυψη των άµεσων πρακτικών και 
οικονοµικών αναγκών τους µετά το 
ατύχηµα. Η συνδροµή αυτή θα πρέπει να 
περιλαµβάνει, εφόσον απαιτείται, πρώτες 
βοήθειες, παροχή καταλύµατος, σίτιση, 

παροχή ρουχισµού, µεταφορά και έξοδα 
κηδείας. Σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυµατισµού, ο µεταφορέας 
προκαταβάλλει επίσης ποσά για την 
κάλυψη αµέσων οικονοµικών αναγκών, 
ανάλογα µε την προκληθείσα ζηµία, υπό 
τον όρο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως 
ένδειξη υπαιτιότητας της µεταφορικής 
επιχείρησης.  
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επιδιώκει την επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον 

αφορά την συνδροµή και τις προκαταβολές. 

Τροπολογία  5 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(11) Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασµό 

νέων τερµατικών σταθµών, καθώς και σε 

περιπτώσεις εκτενών εργασιών 

ανακαίνισης, οι φορείς διαχείρισης των 

τερµατικών σταθµών θα πρέπει, κατά το 
δυνατόν, να λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες 
των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων 

µε µειωµένη κινητικότητα. Εν πάση 

περιπτώσει, οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών θα πρέπει να 

καθορίζουν σηµεία όπου τα εν λόγω άτοµα 

µπορούν να γνωστοποιούν την άφιξή τους 

και να ζητούν συνδροµή. 

(11) Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασµό 

νέων τερµατικών σταθµών, καθώς και σε 

περιπτώσεις εκτενών εργασιών 

ανακαίνισης, οι φορείς διαχείρισης των 

τερµατικών σταθµών θα πρέπει, 

ανεξαιρέτως και ως αναγκαία 
προϋπόθεση, να λαµβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία και των 

ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
«σχεδιασµού για όλους». Εν πάση 
περιπτώσει, οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών θα πρέπει να 

καθορίζουν σηµεία όπου τα εν λόγω άτοµα 

µπορούν να γνωστοποιούν την άφιξή τους 

και να ζητούν συνδροµή. 

Τροπολογία  6 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (11α) Επίσης, οι εν λόγω ανάγκες θα 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν 
αποφασίζεται ο σχεδιασµός νέων και 
πρόσφατα ανακαινισµένων οχηµάτων. 

Αιτιολόγηση 

Τυπικά, ο σχεδιασµός νέων οχηµάτων δεν πραγµατοποιείται από τους µεταφορείς αλλά από τους 

κατασκευαστές. 

 

Τροπολογία  7 
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Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (11β) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
βελτιώσουν την υφιστάµενη υποδοµή 
όπου απαιτείται, προκειµένου να δοθεί 
στους µεταφορείς η δυνατότητα να 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση ατόµων µε 
αναπηρία και ατόµων µε µειωµένη 
κινητικότητα και να παρέχουν την 
κατάλληλη αρωγή. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει µια αιτιολογική σκέψη που εισήγαγε το Κοινοβούλιο στη 

πρώτη ανάγνωση  

 

Τροπολογία  8 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(13) Ει δυνατόν, θα πρέπει να ζητηθεί η 
γνώµη ή η συµµετοχή των οργανώσεων 

που εκπροσωπούν άτοµα µε αναπηρία ή 

άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα στην 
οργάνωση της κατάρτισης σε θέµατα 
αναπηρίας. 

(13) Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώµη ή η 

συµµετοχή των οργανώσεων που 

εκπροσωπούν άτοµα µε αναπηρία ή άτοµα 

µε µειωµένη κινητικότητα στην 
προετοιµασία του περιεχοµένου της 
κατάρτισης σε θέµατα αναπηρίας. 

Αιτιολόγηση 

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η κατάρτιση σε θέµατα αναπηρίας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

τις ανάγκες των προσώπων µε αναπηρία ή των προσώπων µε µειωµένη κινητικότητα, θα πρέπει 

οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα εν λόγω άτοµα να συµµετέχουν στην προετοιµασία του 

περιεχοµένου της κατάρτισης. 

 

Τροπολογία  9 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(14) Τα δικαιώµατα των επιβατών 
λεωφορείων και πούλµαν θα πρέπει να 

(14) Τα δικαιώµατα των επιβατών 
λεωφορείων και πούλµαν θα πρέπει να 
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περιλαµβάνουν την πληροφόρησή τους 

σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, 

πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά 

του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που 

παρέχονται στους επιβάτες λεωφορείων 

και πούλµαν θα πρέπει επίσης να 

παρέχονται σε εναλλακτική µορφή, 

προσιτή σε άτοµα µε αναπηρία και σε 

άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα. 

περιλαµβάνουν την πληροφόρησή τους 

σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες, 

πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά 

του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που 

παρέχονται στους επιβάτες λεωφορείων 

και πούλµαν θα πρέπει επίσης να 

παρέχονται σε εναλλακτική µορφή, 

προσιτή σε άτοµα µε αναπηρία και σε 

άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα, όπως 
µεγάλα στοιχεία, απλή γλώσσα, γλώσσα 
Braille, ηλεκτρονικές ανακοινώσεις 
προσβάσιµες µε κατάλληλη 
προσαρµοσµένη τεχνολογία καθώς και 
ταινίες ήχου. 

Αιτιολόγηση 

Επαναφέρει εν µέρει την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται 

σε προσιτή µορφή. 

 

Τροπολογία  10 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(16) Θα πρέπει να περιοριστεί η 

ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι 

επιβάτες, εξαιτίας της µαταίωσης ή της 

µεγάλης καθυστέρησης του ταξιδίου τους. 
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

παρέχεται στους επιβάτες κατάλληλη 

φροντίδα και ενηµέρωση. Επίσης, οι 

επιβάτες θα πρέπει να µπορούν να 

ακυρώνουν το ταξίδι τους και να τους 

επιστρέφεται το αντίτιµο του εισιτηρίου ή 

να συνεχίζουν το ταξίδι τους ή να τους 

προσφέρεται µεταφορά µε άλλο 

δροµολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες. 

(16) Θα πρέπει να περιοριστεί η 

ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι 

επιβάτες, εξαιτίας της µαταίωσης ή της 

σηµαντικής καθυστέρησης του ταξιδίου 
τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 

παρέχεται στους επιβάτες κατάλληλη 

φροντίδα και ενηµέρωση κατά τρόπο 
προσπελάσιµο από όλους. Επίσης, οι 
επιβάτες θα πρέπει να µπορούν να 

ακυρώνουν το ταξίδι τους και να τους 

επιστρέφεται το αντίτιµο του εισιτηρίου ή 

να συνεχίζουν το ταξίδι τους ή να τους 

προσφέρεται µεταφορά µε άλλο 

δροµολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες. 

Εάν οι µεταφορείς δεν παρέχουν στους 
επιβάτες την αναγκαία συνδροµή, οι 
επιβάτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα 
χρηµατικής αποζηµίωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τη θέση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση και 

συνδέεται µε τη τροπολογία επί του άρθρου 19. 



 

 

 PE441.995/ 7 

 EL 

Τροπολογία  11 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

(17) Μέσω των επαγγελµατικών τους 

ενώσεων, οι µεταφορείς θα πρέπει να 

συνεργάζονται για την θέσπιση ρυθµίσεων, 

σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη 

σύµπραξη των ενδιαφεροµένων, των 

επαγγελµατικών ενώσεων και των 

σωµατείων πελατών, επιβατών και ατόµων 

µε αναπηρία µε σκοπό την βελτίωση της 

φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε 

περίπτωση µαταίωσης του ταξιδιού και 

µεγάλων καθυστερήσεων. 

(17) Μέσω των επαγγελµατικών τους 

ενώσεων, οι µεταφορείς θα πρέπει να 

συνεργάζονται για την θέσπιση ρυθµίσεων, 

σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο, µε τη σύµπραξη των 

ενδιαφεροµένων, των επαγγελµατικών 

ενώσεων και των σωµατείων πελατών, 

επιβατών και ατόµων µε αναπηρία µε 

σκοπό την βελτίωση της παροχής 
πληροφοριών και της φροντίδας των 
επιβατών, ιδίως σε περίπτωση µαταίωσης 

του ταξιδιού και µεγάλων καθυστερήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να συµπεριληφθεί µε σκοπό να αντικατοπτρίζει 

καλύτερη τη δοµή των κρατών µελών και των ενεχόµενων οργανώσεων. Επιπλέον, το δικαίωµα 

σε πληροφόρηση αποτελεί µια σηµαντική πτυχή των δικαιωµάτων των επιβατών και δεν µπορεί 

να παραληφθεί. 

 

Τροπολογία  12 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 (26α) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
προωθήσουν τη χρήση των δηµοσίων 
µεταφορών και να εισαγάγουν 
διαλειτουργικά συστήµατα πληροφοριών 
για όλες τις µορφές µεταφορών, όσον 
αφορά πληροφορίες και 
χρονοδιαγράµµατα, τιµές και έκδοση 
εισιτηρίων για περισσότερα είδη 
µεταφορικών µέσων, µε σκοπό να 
βελτιστοποιήσουν τη χρήση και τη 
διαλειτουργικότητα των διαφόρων µέσων 
µεταφορών. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα 
πρέπει να είναι προσιτές σε άτοµα µε 
αναπηρία. 
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Αιτιολόγηση 

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη επιδιώκει να προαγάγει την ενοποιηµένη τιµολόγηση και έκδοση 

εισιτηρίων για πολλαπλά µέσα µεταφοράς προς όφελος των επιβατών. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Επιπλέον, ο παρών κανονισµός 

εφαρµόζεται στους επιβάτες των εκτάκτων 

γραµµών όταν το αρχικό σηµείο 

επιβίβασης ή το τελικό σηµείο αποβίβασης 

των επιβατών βρίσκεται στο έδαφος 

κράτους µέλους, εκτός από τα κεφάλαια 
ΙΙΙ ως VI.   

2. Επιπλέον, ο παρών κανονισµός, εκτός 

των άρθρων 9 έως 16 και 18 του 
κεφαλαίου III και των κεφαλαίων IV ως 
VI,. εφαρµόζεται στους επιβάτες των 
εκτάκτων γραµµών όταν το αρχικό σηµείο 

επιβίβασης ή το τελικό σηµείο αποβίβασης 

των επιβατών βρίσκεται στο έδαφος 

κράτους µέλους 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 17 αφορά ζητήµατα αποζηµίωσης όσον αφορά τα αναπηρικά αµαξίδια και άλλα είδη 

εξοπλισµού µετακίνησης. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εφαρµόζονται στις έκτακτες γραµµές όπως 

εφαρµόζονται όλες οι άλλες διατάξεις περί αποζηµίωσης που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ. 

 

Τροπολογία  14 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να εξαιρούν 

από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού τις τακτικές αστικές, 

προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες 
µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των 

διασυνοριακών υπηρεσιών αυτού του 

τύπου. Αυτό δεν ισχύει για τα άρθρα 4 

παράγραφος 2, 9, και 10 παράγραφος 1. 

4. Τα κράτη µέλη δύνανται να εξαιρούν 

από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού τις τακτικές αστικές και 
προαστιακές υπηρεσίες µεταφορών, 

καθώς και τις περιφερειακές τακτικές 
υπηρεσίες, εάν αποτελούν τµήµα 
ολοκληρωµένων αστικών ή προαστιακών 
υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των 
διασυνοριακών υπηρεσιών αυτού του 

τύπου. Αυτό δεν ισχύει για τα άρθρα 4 

παράγραφος 2, 7, 8, 9, 10 παράγραφος 1, 
11, παράγραφος 1, 13 παράγραφος 1, 16, 
17 παράγραφος 1, 17 παράγραφος 2, 20, 
23, 25, 26 και 27. 
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Αιτιολόγηση 

Η εξαίρεση περιφερειακών υπηρεσιών µεταφορών από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού δεν 

πρέπει να είναι δυνατή. Κάτι τέτοιο συµβαδίζει µε τη θέση του ΕΕ σε πρώτη ανάγνωση αλλά δεν 

πηγαίνει τόσο µακρυά όσο αυτή διότι αλλιώς δεν θα χρειαζόταν πλέον να αποδειχθεί, ως 

προϋπόθεση για την εξαίρεσή τους, ότι καλύπτονται από συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας που 

διασφαλίζουν συγκρίσιµο επίπεδο δικαιωµάτων των επιβατών. Επιπλέον, οι αναφερόµενες στα 

προαναφερθέντα άρθα διατάξεις πρέπει επίσης να ισχύουν και στις αστικές και προαστιακές 

γραµµές. 

 

Τροπολογία  15 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – παράγραφος 5 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

5. Εκτός των διατάξεων των άρθρων 4 
παρ 2, 9 και 10 παρ.1, τα κράτη µέλη 
δύνανται, µε διαφάνεια και αµεροληψία, 
να χορηγούν εξαίρεση για µέγιστο χρονικό 
διάστηµα 5 ετών, η οποία µπορεί να 
ανανεωθεί δις, από την εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισµού σε 
τακτικές γραµµές εσωτερικού. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η παράγραφος θα επέτρεπε στις γραµµές εσωτερικού να εξαιρούνται από τον κανονισµό για 

διάστηµα που φτάνει τα 15 χρόνια, κάτι που δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό. 

 

Τροπολογία  16 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – παράγραφος 6 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

6. Για µέγιστο χρονικό διάστηµα 5 ετών, 
τα κράτη µέλη µπορούν, µε διαφάνεια και 
αµεροληψία, να χορηγούν ανανεώσιµη 
εξαίρεση από την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού για συγκεκριµένες τακτικές 
γραµµές, επειδή σηµαντικό µέρος της 
τακτικής γραµµής, συµπεριλαµβανοµένης 
τουλάχιστον µίας προγραµµατισµένης 
στάσης, πραγµατοποιείται εκτός της 
Ένωσης. 

∆ιαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Αυτή η παράγραφος θα επέτρεπε στις γραµµές µε τουλάχιστον µία προγραµµατισµένη στάση να 

εξαιρούνται από τον κανονισµό επ ` αόριστον («ανανεώσιµη»), κάτι που δεν µπορεί να γίνει 

αποδεκτό. 

 

Τροπολογία  17 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – παράγραφος 7 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

7. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 
Επιτροπή για τις εξαιρέσεις διαφόρων 
τύπων υπηρεσιών που χορηγούνται 
δυνάµει των παραγράφων 4, 5 και 6. Η 
Επιτροπή δρα αναλόγως εφόσον θεωρηθεί 
ότι τυχόν εξαίρεση δεν συνάδει προς τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το 
αργότερο στις …, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο έκθεση για τις εξαιρέσεις που 
χορηγήθηκαν δυνάµει των παραγράφων 4, 
5 και 6. 

7. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 
Επιτροπή για τις εξαιρέσεις διαφόρων 
τύπων υπηρεσιών που χορηγούνται 
δυνάµει της παραγράφου 4 εντός τριών 
µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. Η 
Επιτροπή δρα αναλόγως εφόσον θεωρηθεί 
ότι τυχόν εξαίρεση δεν συνάδει προς τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το 
αργότερο στις ..., η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο έκθεση για τις εξαιρέσεις που 
χορηγήθηκαν δυνάµει της παραγράφου 4. 

Αιτιολόγηση 

Έχει σηµασία να γνωστοποιούνται οι εξαιρέσεις στην Επιτροπή πριν την ηµεροµηνία έναρξης του 

παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία 18 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 – παράγραφος 8 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

8. Κανένα στοιχείο του παρόντος 
κανονισµού δεν νοείται ότι συνιστά 
τεχνική απαίτηση που επιβάλλει στους 
µεταφορείς ή στους φορείς 
εκµετάλλευσης των τερµατικών σταθµών 
υποχρεώσεις να τροποποιήσουν ή να 
αντικαταστήσουν τα λεωφορεία ή 
πούλµαν ή την υποδοµή ή τον εξοπλισµό 

στις στάσεις λεωφορείων και στους 

τερµατικούς σταθµούς. 

8. Κανένα στοιχείο του παρόντος 
κανονισµού δεν νοείται ως αντιβαίνον 
στην ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τις 
τεχνικές απαιτήσεις για τα λεωφορεία ή 
πούλµαν ή την υποδοµή ή τον εξοπλισµό 

στις στάσεις λεωφορείων και στους 

τερµατικούς σταθµούς. 
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Αιτιολόγηση 

Ο παρών κανονισµός δεν αποσκοπεί στην επιβολή οποιωνδήποτε περαιτέρω υποχρεώσεων στους 

µεταφορείς όσον αφορά την προσβασιµότητα οχηµάτων και υποδοµών για άτοµα µειωµένης 

κινητικότητας. Παρ` όλα ταύτα, η ισχύουσα νοµοθεσία της ΕΕ στον τοµέα δεν µπορεί να 

αγνοηθεί, ιδίως δε η οδηγία 2001/85/EΚ. 

 

Τροπολογία  19 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 2 - παράγραφος 8 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

8. Κανένα στοιχείο του παρόντος 

κανονισµού δεν νοείται ότι συνιστά 

τεχνική απαίτηση που επιβάλλει στους 

µεταφορείς ή στους φορείς εκµετάλλευσης 

των τερµατικών σταθµών υποχρεώσεις να 

τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα 

λεωφορεία ή πούλµαν ή την υποδοµή ή 
τον εξοπλισµό στις στάσεις λεωφορείων 
και στους τερµατικούς σταθµούς. 

8. Κανένα στοιχείο του παρόντος 

κανονισµού δεν νοείται ότι συνιστά 

τεχνική απαίτηση που επιβάλλει στους 

µεταφορείς ή στους φορείς εκµετάλλευσης 

των τερµατικών σταθµών υποχρεώσεις να 

τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα 

λεωφορεία ή πούλµαν ή την υποδοµή στις 

στάσεις λεωφορείων και στους 

τερµατικούς σταθµούς. 

 

Τροπολογία  20 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

ζ) «µεταφορέας», πρόσωπο άλλο από τον 

διοργανωτή ταξιδίων ή τον πωλητή 

εισιτηρίων, το οποίο προσφέρει στο κοινό 

υπηρεσίες µεταφοράς µε τακτικές ή 

έκτακτες γραµµές· 

ζ) «µεταφορέας», πρόσωπο άλλο από τον 

διοργανωτή ταξιδίων, ταξιδιωτικό γραφείο 
ή τον πωλητή εισιτηρίων, το οποίο 

προσφέρει στο κοινό υπηρεσίες µεταφοράς 

µε τακτικές ή έκτακτες γραµµές· 

Αιτιολόγηση 

Ο ορισµός του µεταφορέα θα πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτόν του ταξιδιωτικού γραφείου. 

 

Τροπολογία  21 
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Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 3 – στοιχείο ια 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

ια) «διοργανωτής ταξιδίων», ο 

διοργανωτής ή ο πωλητής, πλην του 
µεταφορέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 

παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 
90/314/EΟΚ·   

ια) «διοργανωτής ταξιδίων», ο 

διοργανωτής, πλην του µεταφορέα, κατά 

την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 
της οδηγίας 90/314/EΟΚ·   

Αιτιολόγηση 

Με την παραποµπή στο άρθρο 2, παράγραφος 3 εµπίπτει ο πωλητής στον ορισµό του διοργανωτή 

ταξιδίων. Ο πωλητής όµως εµπίπτει ήδη στον ορισµό του «πράκτορα ταξιδίων» ή του «πωλητή 

εισιτηρίων». Για την αποσαφήνιση των ευθυνών είναι κατά συνέπεια απαραίτητο εν προκειµένω 

να διαγραφεί η αναφορά στο άρθρο 2, παράγραφος 3 της οδηγίας για πακέτα ταξιδίων. 

 

Τροπολογία  22 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 7 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Θάνατος ή τραυµατισµός επιβατών και 
απώλεια ή φθορά αποσκευών 

Ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή 
τραυµατισµού επιβατών 

1. Οι επιβάτες, σύµφωνα µε το ισχύον 
εθνικό δίκαιο, δικαιούνται αποζηµίωση 
για θάνατο ή τραυµατισµό καθώς και για 
απώλεια ή φθορά αποσκευών λόγω 
ατυχηµάτων που συµβαίνουν κατά τη 
χρήση λεωφορείου ή πούλµαν. Σε 
περίπτωση θανάτου επιβάτη, το 
δικαίωµα αυτό ισχύει τουλάχιστον για τα 
πρόσωπα τα οποία εκ του νόµου 
συντηρούνται ή θα έπρεπε να 
συντηρούνται από τον επιβάτη. 

1. Σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο, οι 
µεταφορείς ευθύνονται για την απώλεια ή 
ζηµία λόγω θανάτου ή τραυµατισµού των 
επιβατών, η οποία προκαλείται από 
ατύχηµα σχετικό µε την εκτέλεση 
µεταφορών µε λεωφορεία και πούλµαν 
και το οποίο επέρχεται ενώ ο επιβάτης 
βρίσκεται εντός του οχήµατος ή κατά την 
επιβίβαση ή την αποβίβαση του επιβάτη 
από το όχηµα. 

2. Το ποσό της αποζηµίωσης 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο 
εθνικό δίκαιο. Το ανώτατο όριο που 
ενδεχοµένως ορίζεται από το εθνικό 
δίκαιο για την αποζηµίωση σε περίπτωση 
θανάτου ή τραυµατισµού και απώλειας ή 
φθοράς αποσκευών, δεν µπορεί σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση να είναι 
κατώτερο από: 

2. Η εξωσυµβατική ευθύνη των 
µεταφορέων δεν υπόκειται σε κανένα όριο 
χρηµατικής αποζηµίωσης, έστω και 
βάσει νοµοθετικής ή συµβατικής 
διάταξης. 

α) 220.000 EUR ανά επιβάτη,  
β) όσον αφορά τις τακτικές ή έκτακτες 
αστικές, προαστιακές και περιφερειακές 

3. Για απαιτήσεις µη υπερβαίνουσες τα 
220 000 EUR για κάθε επιβάτη, ο 
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υπηρεσίες µεταφορών, 500 EUR ανά 
δέµα αποσκευών και όσον αφορά όλες τις 
άλλες τακτικές ή έκτακτες υπηρεσίες 
µεταφορών 1.200 EUR ανά δέµα 
αποσκευών. Σε περίπτωση φθοράς 
αναπηρικών αµαξιδίων, άλλου 
εξοπλισµού µετακίνησης ή βοηθητικού 
εξοπλισµού, το ποσό της αποζηµίωσης 
ισούται πάντα µε τη δαπάνη 
αντικατάστασης ή επισκευής του 
εξοπλισµού που απωλέσθηκε ή υπέστη 
φθορά. 

µεταφορέας δεν αποκλείει, ούτε 
περιορίζει την ευθύνη του 
αποδεικνύοντας ότι επέδειξε την 
απαιτούµενη επιµέλεια σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 στοιχείο α), εκτός αν το 
συνολικό ποσόν της αξίωσης υπερβαίνει 
το ποσόν που καλύπτει η υποχρεωτική 
ασφάλιση που απαιτείται στο πλαίσιο της 
εθνικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους 
στο οποίο έχει τη βάση του το λεωφορείο 
ή πούλµαν, δυνάµει της δεύτερης οδηγίας 
84/5/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής 
∆εκεµβρίου 1983, για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών των 
σχετικών µε την ασφάλιση της αστικής 
ευθύνης που προκύπτει από την 
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων. 
Στην περίπτωση αυτή, η ευθύνη 
περιορίζεται στο εν λόγω ποσόν. 

 4. Ο µεταφορέας δεν ευθύνεται κατά την 
παράγραφο 1: 

 α) εάν το ατύχηµα προκλήθηκε από 
εξωτερικές προς την εκτέλεση 
µεταφορών µε λεωφορεία και πούλµαν 
περιστάσεις ή περιστάσεις τις οποίες ο 
µεταφορέας δεν µπορούσε να αποφύγει 
καίτοι επέδειξε την απαιτούµενη 
επιµέλεια σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες 
της περίπτωσης, ή τις συνέπειες των 
οποίων δεν µπορούσε να αποτρέψει · 

 β) εφόσον το ατύχηµα οφείλεται σε 
υπαιτιότητα ή αµέλεια του επιβάτη. 

 Από καµία διάταξη του παρόντος 
κανονισµού: 

 α) δεν συνάγεται ότι ο µεταφορέας είναι ο 
µόνος υπεύθυνος προς καταβολή 
αποζηµιώσεως ή 

 β) δεν απορρέει οποιοσδήποτε 
περιορισµός του δικαιώµατος του 
µεταφορέα να ασκήσει ένδικα µέσα 
έναντι τρίτων, σύµφωνα µε το ισχύον 
δίκαιο κράτους µέλους. 

Αιτιολόγηση 

Η θέση του Συµβουλίου αποδυναµώνει σηµαντικά τις διατάξεις περί ευθύνης σε σύγκριση τόσο µε 

την αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και µε τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Η 

τροπολογία επιδιώκει την επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 
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Τροπολογία  23 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 7 α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Άρθρο 7a 

Αποζηµίωση 

 1. Σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη, η 
αποζηµίωση, στο πλαίσιο της 
προβλεπόµενης στο άρθρο 7 ευθύνης, 
περιλαµβάνει: 

 α) οιεσδήποτε αναγκαίες δαπάνες 
προκύπτουν από το θάνατο του επιβάτη, 
ιδίως δε τα έξοδα µεταφοράς της σορού 
και τα έξοδα κηδείας· 

 β) την αποζηµίωση που προβλέπεται στον 
παράγραφο 2, σε περίπτωση που ο 
θάνατος δεν επήλθε αµέσως. 

 2. Σε περίπτωση τραυµατισµού ή 
οιασδήποτε άλλης σωµατικής ή 
διανοητικής βλάβης του επιβάτη, η 
αποζηµίωση περιλαµβάνει: 

 α) οιεσδήποτε αναγκαίες δαπάνες, ιδίως 
δε τα έξοδα θεραπείας και µεταφοράς· 

 β) την αποκατάσταση της οικονοµικής 
ζηµίας που προκλήθηκε είτε από την 
ολική ή µερική ανικανότητα προς 
εργασία, είτε από την αύξηση των 
αναγκών. 

 3. Εάν, εξαιτίας του θανάτου επιβάτη τα 
συντηρούµενα από τον τελευταίο 
πρόσωπα ή τα έλκοντα εκ του νόµου 
τέτοιο δικαίωµα στερούνται της 
υποστήριξης αυτής, πρέπει επίσης να 
αποζηµιώνονται για την απώλεια αυτή. 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η διάταξη διαγράφηκε από το Συµβούλιο. Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τη θέση του 

Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση µέσω της επανεισαγωγής της διάταξης περί αποζηµιώσεων 

που συνδέεται µε το άρθρο 7. 
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Τροπολογία  24 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 8 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Άµεσες πρακτικές ανάγκες των επιβατών Άµεσες πρακτικές και οικονοµικές 
ανάγκες των επιβατών 

Σε περίπτωση ατυχήµατος το οποίο 

συµβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή 

πούλµαν, ο µεταφορέας παρέχει εύλογη 
συνδροµή για την κάλυψη των άµεσων 

πρακτικών αναγκών των επιβατών µετά το 

ατύχηµα. Η τυχόν συνδροµή δεν συνιστά 
αναγνώριση ευθύνης. 

Σε περίπτωση ατυχήµατος το οποίο 

συµβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή 

πούλµαν, ο µεταφορέας παρέχει συνδροµή 

για την κάλυψη των άµεσων πρακτικών 

αναγκών των επιβατών µετά το ατύχηµα. 

Η συνδροµή αυτή περιλαµβάνει, εφόσον 
απαιτείται, πρώτες βοήθειες, παροχή 
καταλύµατος, σίτιση, παροχή ρουχισµού, 
µεταφορά και έξοδα κηδείας. Σε 
περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού, ο 
µεταφορέας προκαταβάλλει επίσης ποσά 
για την κάλυψη αµέσων οικονοµικών 
αναγκών, ανάλογα µε την προκληθείσα 
ζηµία, υπό τον όρο ότι υπάρχει εκ πρώτης 
όψεως ένδειξη υπαιτιότητας του 
µεταφορέα. Καµία προκαταβολή που 
καταβλήθηκε ή συνδροµή που 
παρασχέθηκε δεν συνιστά αναγνώριση 
ευθύνης. 

Αιτιολόγηση 

Τόσο η αρχική πρόταση όσο και η θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση προβλέπουν µη 

αποδόσιµες προκαταβολές σε περίπτωση ζηµίας ή θανάτου προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες 

οικονοµικές ανάγκες των θυµάτων. Κρίνεται επιπλέον σκόπιµη η αποσαφήνιση της αναγκαίας 

πρακτικής συνδροµής µε προσθήκη της διατύπωσης από την αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη. 

Τροπολογία  25 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Άρθρο 8a 

 Ευθύνη για απώλεια ή φθορά των 
αποσκευών 

 1. Οι µεταφορείς ευθύνονται για την 
απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών που 
τελούν υπό την ευθύνη τους. Η 
αποζηµίωση ανέρχεται, κατ’ ανώτατο 
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όριο, σε ποσό 1 800 EUR ανά επιβάτη. 
 2. Σε περίπτωση ατυχηµάτων κατά την 

εκτέλεση µεταφορών µε λεωφορεία και 
πούλµαν, οι µεταφορείς ευθύνονται για 
την απώλεια ή τη φθορά των 
προσωπικών αντικειµένων που έφεραν οι 
ίδιοι οι επιβάτες ή µετέφεραν στις 
χειραποσκευές τους. Η αποζηµίωση 
ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε ποσό 
1 300 EUR ανά επιβάτη. 

 Ο µεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλειες 
ή φθορές κατά τις παραγράφους 1 και 2: 

 α) εάν η απώλεια ή φθορά προκλήθηκε 
από εξωτερικές προς την εκτέλεση 
µεταφορών µε λεωφορεία και πούλµαν 
περιστάσεις, τις οποίες δεν µπορούσε να 
αποφύγει ο µεταφορέας και τις συνέπειες 
των οποίων δεν µπορούσε να αποτρέψει, 
παρά την επίδειξη της απαιτούµενης 
επιµέλειας σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες 
της περίπτωσης· 

 β) εφόσον η απώλεια ή η ζηµία οφείλεται 
σε υπαιτιότητα ή αµέλεια του επιβάτη. 
 

Αιτιολόγηση 

Το Συµβούλιο διέγραψε αυτό το άρθρο και συµπεριέλαβε διατάξεις περί απώλειας ή φθοράς των 

αποσκευών στο άρθρο 7. Αυτές παρέχουν µικρότερη προστασία στους επιβάτες. Η τροπολογία 

επιδιώκει συνεπώς την επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  26 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 10 - παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση που αρνούνται να δεχθούν 

κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν 

κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο για τους λόγους 

που σηµειώνονται στην παράγραφο 1, οι 

µεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι 

διοργανωτές ταξιδίων καταβάλλουν 
εύλογες προσπάθειες για να ενηµερώσουν 
τον ενδιαφερόµενο αποδέκτη σχετικά µε 

εναλλακτική υπηρεσία µεταφοράς που 

διενεργείται από τον µεταφορέα. 

2. Εφόσον αρνούνται να δεχθούν κράτηση, 

να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο 

τρόπο εισιτήριο για τους λόγους που 

σηµειώνονται στην παράγραφο 1, οι 

µεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι 

διοργανωτές ταξιδίων ενηµερώνουν τον 
ενδιαφερόµενο αποδέκτη σχετικά µε 

εναλλακτική υπηρεσία µεταφοράς που 

διενεργείται από τον µεταφορέα. 
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Αιτιολόγηση 

Επειδή το άρθρο αναφέρεται σε εναλλακτικές υπηρεσίες που διενεργούνται από τον ίδιο 

µεταφορέα, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιµες και να παρέχονται µε απλό 

τρόπο. 

 

Τροπολογία  27 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

4. Υπό τους ιδίους όρους µε τους 
καθοριζόµενους στην παράγραφο 1 
στοιχείο α), ο µεταφορέας, το ταξιδιωτικό 
γραφείο ή ο διοργανωτής ταξιδίων µπορεί 
να απαιτήσει να συνοδεύονται τα άτοµα 
µε αναπηρία ή µε µειωµένη κινητικότητα 

από άλλο άτοµο το οποίο δύναται να τους 

δώσει τη συνδροµή που χρειάζονται, εάν 
είναι απολύτως απαραίτητο. Ο συνοδός 
µεταφέρεται δωρεάν και, όταν είναι 

εφικτό, του παραχωρείται θέση δίπλα στο 

άτοµο µε αναπηρία ή το άτοµο µε 

µειωµένη κινητικότητα. 

4. Εάν µεταφορέας, ταξιδιωτικό γραφείο 
ή διοργανωτής ταξιδίων αρνηθεί να 
δεχθεί κράτηση, να εκδώσει ή να 
παράσχει κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο ή να 
επιβιβάσει άτοµα λόγω αναπηρίας ή 
µειωµένης κινητικότητας για λόγους που 
απαριθµούνται στη παράγραφο 1 ή εάν το 
πλήρωµα του εν λόγω οχήµατος 
αποτελείται µόνον από ένα άτοµο που 
οδηγεί το όχηµα και δεν είναι σε θέση να 
παράσχει στο άτοµο µε αναπηρία ή στο 
άτοµο µε µειωµένη κινητικότητα όλη τη 
βοήθεια που περιγράφεται στο 
παράρτηµα Ι β, τότε µπορούν τα άτοµα µε 
αναπηρία ή µε µειωµένη κινητικότητα να 
ζητήσουν να συνοδευτούν από άλλο άτοµο 
το οποίο δύναται να τους δώσει τη 

συνδροµή που χρειάζονται. Ο συνοδός 

µεταφέρεται δωρεάν και, όταν είναι 

εφικτό, του παραχωρείται θέση δίπλα στο 

άτοµο µε αναπηρία ή το άτοµο µε 

µειωµένη κινητικότητα. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον άτοµο µε αναπηρία ή άτοµο µε µειωµένη κινητικότητα συναντήσει άρνηση όσον αφορά 

την αυτόνοµη πρόσβαση του λόγω της αναπηρίας ή της µειωµένης κινητικότητάς του , τότε ΄χει το 

δικαίωµα να ζητήσει να συνοδευτεί από άλλο πρόσωπο. Το αυτό ισχύει σε περιπτώσεις αδυναµίας 

εκ µέρους του µεταφορέα να παράσχει την απαραίτητη συνδροµή επί του οχήµατος σύµφωνα µε 

το Παράρτηµα Ι β. 
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Τροπολογία  28 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Οι συνθήκες πρόσβασης που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 

γνωστοποιούνται από τους µεταφορείς και 

τους φορείς διαχείρισης τερµατικών 

σταθµών άµεσα ή µέσω του διαδικτύου 
στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται 

εν γένει οι πληροφορίες στους άλλους 

επιβάτες. 

 

2. Οι συνθήκες πρόσβασης κατά την 

παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από τους 

µεταφορείς και τους φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών σε προσιτή µορφή 
και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες 
διατίθενται εν γένει οι πληροφορίες στους 

άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές 
οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στις ανάγκες των ατόµων µε 
αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη 
κινητικότητα. 

Αιτιολόγηση 

Έχει σηµασία να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες σε προσιτή µορφή και να δίδεται ιδιαίτερη 

προσοχή στις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα. Η 

παρούσα τροπολογία βασίζεται στο κείµενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στη πρώτη ανάγνωση 

 

Τροπολογία  29 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 2α. Οι µεταφορείς διαθέτουν αµέσως, σε 
πρώτη ζήτηση, αντίγραφα των διεθνών, 
ενωσιακών ή εθνικών νοµικών διατάξεων 
όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις 
ασφαλείας στις οποίες βασίζονται οι 
κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις. Οι 
απαιτήσεις ασφαλείας πρέπει να 
παρέχονται σε προσιτή µορφή. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία επανεισαγάγει παράγραφο που διέγραψε το Συµβούλιο. 
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Τροπολογία  30 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη των συνθηκών 
πρόσβασης του άρθρου 11 παράγραφος 1, 
οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών παρέχουν στους 

καθορισµένους από τα κράτη µέλη 

τερµατικούς σταθµούς, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων πεδίων αρµοδιότητάς τους, 

δωρεάν συνδροµή που καθορίζεται στο 

παράρτηµα Ι µέρος α) στα άτοµα µε 

αναπηρία και στα άτοµα µε µειωµένη 

κινητικότητα. 

1. Οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών παρέχουν στους 

καθορισµένους από τα κράτη µέλη 

τερµατικούς σταθµούς, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων πεδίων αρµοδιότητάς τους, 

δωρεάν συνδροµή η οποία αντιστοιχεί 
κατ` ελάχιστον στο εύρος που καθορίζεται 
µε το παράρτηµα Ι µέρος α) στα άτοµα µε 

αναπηρία και στα άτοµα µε µειωµένη 

κινητικότητα. 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις παροχής συνδροµής βάσει του Παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού δεν 

πρέπει να υπόκεινται στις συνθήκες πρόσβασης που καθορίζουν µόνοι τους οι µεταφορείς και οι 

φορείς διαχείρισης τερµατικών σταθµών. 

Τροπολογία  31 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των συνθηκών 
πρόσβασης του άρθρου 11 παράγραφος 1, 
οι µεταφορείς παρέχουν επί των 

λεωφορείων και πούλµαν δωρεάν 

συνδροµή που καθορίζεται στο παράρτηµα 

Ι µέρος β) στα άτοµα µε αναπηρία και στα 

άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα. 

2. Οι µεταφορείς παρέχουν επί των 

λεωφορείων και πούλµαν δωρεάν 

συνδροµή η οποία αντιστοιχεί κατ` 
ελάχιστον στο εύρος που καθορίζεται µε το 
παράρτηµα Ι µέρος β) στα άτοµα µε 

αναπηρία και στα άτοµα µε µειωµένη 

κινητικότητα. 

Αιτιολόγηση 

Οι υποχρεώσεις παροχής συνδροµής βάσει του Παραρτήµατος του παρόντος κανονισµού δεν 

πρέπει να υπόκεινται στις συνθήκες πρόσβασης που καθορίζουν µόνοι τους οι µεταφορείς και οι 

φορείς διαχείρισης τερµατικών σταθµών. 
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Τροπολογία  32 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

α) οι µεταφορείς, οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών, τα ταξιδιωτικά 

γραφεία ή οι διοργανωτές ταξιδίων έχουν 

ειδοποιηθεί ότι το άτοµο χρήζει 

συνδροµής, το αργότερο δύο εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη στιγµή που απαιτείται 
η συνδροµή και. 

α) οι µεταφορείς, οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών, τα ταξιδιωτικά 

γραφεία ή οι διοργανωτές ταξιδίων έχουν 

ειδοποιηθεί ότι το άτοµο χρήζει 

συνδροµής, το αργότερο 24 ώρες πριν από 
τη στιγµή που απαιτείται η συνδροµή, και 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποκαθιστά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  33 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σηµείο i 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

i) την ώρα που έχει προκαθορισθεί από τον 

µεταφορέα, η οποία δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη 

γνωστοποιηµένη ώρα αναχώρησης· ή 

i) την ώρα που έχει προκαθορισθεί από τον 

µεταφορέα, η οποία δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη 

γνωστοποιηµένη ώρα αναχώρησης, εκτός 
εάν έχει συµφωνηθεί βραχύτερο χρονικό 
διάστηµα µεταξύ µεταφορέα και επιβάτη, 
ή 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποκαθιστά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  34 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 17 –  παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών ευθύνονται για 

απώλεια ή φθορά αναπηρικών αµαξιδίων, 

άλλου εξοπλισµού µετακίνησης ή 

1. Οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών ευθύνονται για 

απώλεια ή φθορά αναπηρικών αµαξιδίων, 

άλλου εξοπλισµού µετακίνησης ή 
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βοηθητικού εξοπλισµού, που συµβαίνει 
κατά την παροχή συνδροµής. Για την 
απώλεια ή φθορά καταβάλλεται 

αποζηµίωση από τον µεταφορέα ή τον 

φορέα διαχείρισης τερµατικού σταθµού 

που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω 

απώλεια ή φθορά. 

βοηθητικού εξοπλισµού. Για την απώλεια 

ή φθορά καταβάλλεται αποζηµίωση από 

τον µεταφορέα ή τον φορέα διαχείρισης 

τερµατικού σταθµού που είναι υπεύθυνος 

για την εν λόγω απώλεια ή φθορά. 

Αιτιολόγηση 

Οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερµατικών σταθµών αναλαµβάνουν πάντα την 

καταβολή αποζηµίωσης για απώλεια ή φθορά παρόµοιου εξοπλισµού σε περίπτωση που είναι 

υπεύθυνοι γι αυτόν τον εξοπλισµό και όχι µόνο όταν η απώλεια ή φθορά συµβαίνει κατά την 

παροχή συνδροµής. Κατά συνέπεια, αυτός ο προσφάτως εισαχθείς περιορισµός πρέπει να 

διαγραφεί. 

 

Τροπολογία  35 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 
παράγραφος 4, τα κράτη µέλη δύνανται 
να εξαιρούν τις τακτικές γραµµές 
εσωτερικού από την εφαρµογή όλων ή 
ορισµένων από τις διατάξεις του 
παρόντος κεφαλαίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν ότι το 
επίπεδο προστασίας των ατόµων µε 
αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη 
κινητικότητα δυνάµει των εθνικών 
κανόνων τους είναι τουλάχιστον ίδιο µε 
το επίπεδο που προβλέπεται από τον 
παρόντα κανονισµό. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις οι σχετικές µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη 

κινητικότητα έχουν ήδη περικοπεί από το Συµβούλιο εν συγκρίσει µε εκείνες που προβλέπει τόσο 

η αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Θα ήταν 

συνεπώς απαράδεκτο να επιτραπούν περαιτέρω εξαιρέσεις επιπλέον της ήδη υφισταµένης 

δυνατότητας εξαίρεσης των τακτικών γραµµών εσωτερικού από την εφαρµογή αυτών των 

διατάξεων.  
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Τροπολογία  36 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 
Επιτροπή για τις εξαιρέσεις που 
χορηγούνται δυνάµει της παραγράφου 1. 
Η Επιτροπή δρα αναλόγως εφόσον 
θεωρηθεί ότι τυχόν εξαίρεση δεν συνάδει 
προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
Το αργότερο στις ..., η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο έκθεση για τις 
εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν δυνάµει της 
παραγράφου 1. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις οι σχετικές µε τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των ατόµων µε µειωµένη 

κινητικότητα έχουν ήδη περικοπεί από το Συµβούλιο εν συγκρίσει µε εκείνες που προβλέπει τόσο 

η αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Θα ήταν 

συνεπώς απαράδεκτο να επιτραπούν περαιτέρω εξαιρέσεις επιπλέον της ήδη υφισταµένης 

δυνατότητας εξαίρεσης των τακτικών γραµµών εσωτερικού από την εφαρµογή αυτών των 

διατάξεων.  

 

Τροπολογία  37 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 19 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό µέρος 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Όταν ο µεταφορέας αναµένει ευλόγως 

ότι µια τακτική γραµµή θα µαταιωθεί ή θα 

καθυστερήσει να αναχωρήσει από 

τερµατικό σταθµό για περισσότερο από 

120 λεπτά, προσφέρει αµέσως στον 

επιβάτη τη δυνατότητα να επιλέξει: 

1. Όταν ο µεταφορέας αναµένει ευλόγως 

ότι µια τακτική γραµµή θα µαταιωθεί ή θα 

καθυστερήσει να αναχωρήσει από 

τερµατικό σταθµό για περισσότερο από 

120 λεπτά ή στην περίπτωση 
υπεράριθµων κρατήσεων, προσφέρει 
αµέσως στον επιβάτη τη δυνατότητα να 

επιλέξει: 

Αιτιολόγηση 

Ο κανονισµός θα πρέπει να προσφέρει στον επιβάτη επαρκή δικαιώµατα σε περίπτωση 

υπεράριθµων κρατήσεων. 
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Τροπολογία  38 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

α) συνέχιση του ταξιδιού ή µεταφορά µε 

άλλο δροµολόγιο στον τελικό προορισµό, 

υπό εφάµιλλες συνθήκες µεταφοράς, όπως 

ορίζεται στη σύµβαση µεταφοράς, το 

ταχύτερο δυνατόν· 

α) συνέχιση του ταξιδιού ή µεταφορά µε 

άλλο δροµολόγιο στον τελικό προορισµό, 

χωρίς πρόσθετες δαπάνες και υπό 
εφάµιλλες συνθήκες µεταφοράς, όπως 

ορίζεται στη σύµβαση µεταφοράς, το 

ταχύτερο δυνατόν· 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αντανακλά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  39 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 βα) πέραν της επιστροφής χρηµάτων 
κατά το στοιχείο β), αποζηµίωση που 
ανέρχεται στο 50 % της τιµής του 
εισιτηρίου, εάν ο µεταφορέας δεν είναι σε 
θέση να παράσχει συνέχιση του ταξιδιού 
ή µεταφορά µε άλλο δροµολόγιο στον 
τελικό προορισµό, όπως προβλέπει το 
στοιχείο α). Η αποζηµίωση καταβάλλεται 
εντός ενός µηνός από την υποβολή της 
αίτησης αποζηµίωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αντανακλά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  40 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 19 –- παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 1a. Εφόσον λεωφορείο ή πούλµαν τίθεται 
εκτός λειτουργίας, παροχή στους 
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επιβάτες της µεταφοράς από την 
τοποθεσία όπου ακινητοποιήθηκε το 
όχηµα σε κατάλληλο χώρο αναµονής 
και/ή τερµατικό σταθµό από τον οποίο 
είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδίου. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποκαθιστά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  41 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 21 – εισαγωγικό µέρος 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Για ταξίδι του οποίου η προγραµµατισµένη 

διάρκεια υπερβαίνει τις τρεις ώρες, ο 

µεταφορέας σε περίπτωση µαταίωσης ή 

καθυστερηµένης άνω των δύο ωρών 
αναχώρησης από τερµατικό σταθµό, 

προσφέρει δωρεάν στον επιβάτη: 

Για ταξίδι του οποίου η προγραµµατισµένη 

διάρκεια υπερβαίνει τις τρεις ώρες, ο 

µεταφορέας σε περίπτωση µαταίωσης ή 

καθυστερηµένης άνω της µίας ώρας 
αναχώρησης από τερµατικό σταθµό, 

προσφέρει δωρεάν στον επιβάτη: 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλιστεί ένα ρυθµιστικό επίπεδο ίσης µεταχείρισης µε άλλα µέσα µεταφορών (π.χ. 

σιδηρόδροµος), η αντιστάθµιση σε περίπτωση καθυστέρησης θα πρέπει να αρχίζει µετά από µια 

ώρα καθυστέρηση και όχι µετά από δύο ώρες. 

 

Τροπολογία  42 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 21 - πρώτο εδάφιο - στοιχείο β 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

β) συνδροµή για την εξεύρεση 
ξενοδοχειακού ή άλλου καταλύµατος καθώς 

και συνδροµή για την εξασφάλιση 

µεταφοράς µεταξύ του τερµατικού 

σταθµού και του τόπου καταλύµατος 

εφόσον απαιτούνται µία ή περισσότερες 

διανυκτερεύσεις. 

β) ξενοδοχειακό ή άλλο κατάλυµα καθώς 

και συνδροµή για την εξασφάλιση 

µεταφοράς µεταξύ του τερµατικού 

σταθµού και του τόπου καταλύµατος 

εφόσον απαιτούνται µία ή περισσότερες 

διανυκτερεύσεις. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποβλέπει κυρίως να αποκαταστήσει την θέση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την αποζηµίωση των επιβατών σε 
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περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης στην άφιξη. 

 

Τροπολογία  43 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 21 – νέο εδάφιο  

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Σε περίπτωση καθυστερήσεων κατά την 
άφιξη, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται 
είτε σε αµέλεια και σφάλµα του οδηγού 
είτε σε τεχνική βλάβη του οχήµατος: 
α) οι επιβάτες έχουν το δικαίωµα 
χρηµατικής αποζηµίωσης που ανέρχεται 
στο 25 %  της τιµής του εισιτηρίου σε 
περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης 
από µια ώρα και 50 % της τιµής του 
εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης 
µεγαλύτερης από δύο ώρες. 
Ο µεταφορέας εξαιρείται από αυτή την 
ευθύνη εάν η ακύρωση ή καθυστέρηση 
µπορεί να αποδοθεί σε: 
 
- περιστάσεις που δεν συνδέονται µε την 
εκτέλεση υπηρεσιών µεταφορών µε 
λεωφορεία και πούλµαν και τις οποίες ο 
µεταφορέας δεν θα µπορούσε να είχε 
αποφύγει, παρά το γεγονός ότι είχε 
επιδείξει την απαιτούµενη επιµέλεια στις 
συγκεκριµένες περιστάσεις και δεν ήταν 
σε θέση να αποφύγει τις επιπτώσεις του 
εν λόγω συµβάντος·  
 
-αµέλεια του επιβάτη.  

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρηµατικής αποζηµίωσης και σε περίπτωση καθυστέρησης 

κατά την άφιξη υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτίες για την καθυστέρηση µπορούν να αποδοθούν 

στον µεταφορέα. 
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Τροπολογία  44 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 22 α (νέο) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 Άρθρο 22a 

 Επιπρόσθετα µέτρα υπέρ των επιβατών 

 Οι µεταφορείς συνεργάζονται για την 
θέσπιση ρυθµίσεων, σε εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη σύµπραξη των 
ενδιαφεροµένων, των επαγγελµατικών 
ενώσεων και των σωµατείων πελατών, 
επιβατών και ατόµων µε αναπηρία. Τα 
µέτρα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση 
της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε 
περίπτωση µεγάλων καθυστερήσεων και 
διακοπής ή µαταίωσης του ταξιδίου, µε 
ιδιαίτερη µέριµνα για τους επιβάτες µε 
ειδικές ανάγκες λόγω αναπηρίας, 
µειωµένης κινητικότητας, ασθένειας, 
προχωρηµένης ηλικίας και εγκυµοσύνης, 
συµπεριλαµβανοµένων των επιβατών που 
ταξιδεύουν µε µικρά παιδιά. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει µερικώς άρθρο που διέγραψε το Συµβούλιο. 

 

Τροπολογία  45 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 23 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων πεδίων αρµοδιότητάς τους, 

παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς 

πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ταξιδιού. Ει δυνατόν, οι πληροφορίες 
αυτές παρέχονται σε προσιτή µορφή 
εφόσον ζητηθεί. 

Οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων πεδίων αρµοδιότητάς τους, 

παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς 

πληροφορίες, από την στιγµή της 
κράτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού σε προσιτή µορφή και βάσει 
εννοιολογικού προτύπου ως προς τα 
στοιχεία και συστήµατα των δηµόσιων 
µεταφορών.  
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Αιτιολόγηση 

 

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε προσιτές µορφές και από τη στιγµή της κράτησης, ούτως 

ώστε οι επιβάτες να ενηµερώνονται για τις προβλεπόµενες καθυστερήσεις, κλπ.. Επιπλέον, η 

χρήση κοινών προτύπων θα διευκολύνει ενδεχοµένως την δηµιουργία διαλειτουργικών και 

συνδυασµένων δικτύων ενηµέρωσης επιβατών και τιµολόγησης. 

Τροπολογία  46 

Θέση του Συµβουλίου – τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 24 - παράγραφος 1 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών µεριµνούν, στο 

πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων 

αρµοδιότητάς τους, ώστε οι επιβάτες να 

διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές 

πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα 

που έχουν δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού, το αργότερο κατά την 

αναχώρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται 

στους τερµατικούς σταθµούς και, ανάλογα 

µε την περίπτωση, στο διαδίκτυο. Εφόσον 
ζητηθούν πληροφορίες από άτοµο µε 
αναπηρία ή άτοµο µε µειωµένη 
κινητικότητα παρέχονται σε προσιτή 
µορφή. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαµβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας 

του φορέα ή των φορέων ελέγχου της 

εφαρµογής, οι οποίοι ορίζονται από τα 

κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 27 

παράγραφος 1. 

1. Οι µεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης 

τερµατικών σταθµών µεριµνούν, στο 

πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων 

αρµοδιότητάς τους, ώστε οι επιβάτες να 

διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές 

πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα 

που έχουν δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού, κατά τη στιγµή της 
κράτησης και το αργότερο κατά την 
αναχώρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται 

σε προσιτή µορφή και σύµφωνα µε κοινό 
εννοιολογικό πρότυπο για τα στοιχεία και 
τα συστήµατα στον τοµέα των δηµόσιων 
µεταφορών, στους τερµατικούς σταθµούς 
και, ανάλογα µε την περίπτωση, στο 

διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές 

περιλαµβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας 

του φορέα ή των φορέων ελέγχου της 

εφαρµογής, οι οποίοι ορίζονται από τα 

κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 27 

παράγραφος 1. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται το γεγονός ότι οι επιβάτες θα λαµβάνουν πληροφορίες για 

υφιστάµενες συνδέσεις µε άλλους τρόπους µεταφορών. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης ένα διάλογο 

µεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από λεωφορεία και από σιδηροδρόµους προς τους επιβάτες. 

Τροπολογία  47 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 25 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Οι µεταφορείς δηµιουργούν ή διαθέτουν 

ήδη µηχανισµό διεκπεραίωσης των 

Οι µεταφορείς δηµιουργούν ή διαθέτουν 

ήδη µηχανισµό διεκπεραίωσης των 
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καταγγελιών σχετικά µε τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις κατά τα άρθρα 4, 8 και 9 
έως 24. 

παραπόνων σχετικά µε δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις που ορίζονται µε τον 
παρόντα κανονισµό. 

Αιτιολόγηση 

Το σύστηµα διεκπεραίωσης παραπόνων πρέπει να καλύπτει όλα τα δικαιώµατα των επιβατών που 

απορρέουν από τον παρόντα κανονισµό, συµπεριλαµβανοµένων, λόγου χάρη, εκείνα που 

ορίζονται µε τα άρθρα 6 και 7 και τα οποία δεν θα καλύπτονταν από το κείµενο του Συµβουλίου. 

 

Τροπολογία  48 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 26 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

Εάν ένας επιβάτης που καλύπτεται από τον 

παρόντα κανονισµό επιθυµεί να υποβάλει 

καταγγελία στον µεταφορέα όσον αφορά 
τα άρθρα 4, 8 και 9 έως 24, οφείλει να το 
πράξει εντός τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία παρασχέθηκε 

ή θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί η 

υπηρεσία τακτικής γραµµής. Εντός µηνός 

από την παραλαβή της καταγγελίας, ο 

µεταφορέας ενηµερώνει τον επιβάτη ότι η 

καταγγελία του εκρίθη βάσιµη, απερρίφθη 

ή εξετάζεται ακόµη. Η προθεσµία τελικής 

απάντησης δεν υπερβαίνει τους τρεις 
µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής της 
καταγγελίας. 

Εάν επιβάτης που εµπίπτει στον παρόντα 

κανονισµό επιθυµεί να υποβάλει 

καταγγελία στον µεταφορέα, οφείλει να το 

πράξει εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία παρασχέθηκε 

ή θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί η 

υπηρεσία τακτικής γραµµής. Εντός µηνός 

από την παραλαβή της καταγγελίας, ο 

µεταφορέας ενηµερώνει τον επιβάτη ότι η 

καταγγελία του εκρίθη βάσιµη, απερρίφθη 

ή εξετάζεται ακόµη. Η προθεσµία τελικής 

απάντησης δεν υπερβαίνει τους δυο µήνες 
από την ηµεροµηνία παραλαβής της 

καταγγελίας. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία µειώνει τη προθεσµία τελικής απάντησης στους δυο µήνες σύµφωνα µε 

την αρχική πρόταση και µε τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση. 

 

Τροπολογία  49 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 - πρώτο εδάφιο 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους νέους ή υφιστάµενους 
φορείς υπεύθυνους για την επιβολή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισµού όσον 

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους ήδη υφιστάµενους φορείς, 
ή εάν δεν υφίσταται φορέας, νέον φορέα, 
υπεύθυνο για την επιβολή των διατάξεων 
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αφορά τις τακτικές γραµµές από σηµεία 
που βρίσκονται στο έδαφός του και τις 
τακτικές γραµµές από τρίτες χώρες προς 
αυτά τα σηµεία. Κάθε φορέας λαµβάνει 
όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία για να 

διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς τον 

παρόντα κανονισµό. 

του παρόντος κανονισµού. Κάθε φορέας 

λαµβάνει όλα τα µέτρα που είναι αναγκαία 

για να διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς 

τον παρόντα κανονισµό. 

Κάθε φορέας είναι ανεξάρτητος από τους 

µεταφορείς, τους διοργανωτές ταξιδίων και 

τους φορείς διαχείρισης τερµατικών 

σταθµών όσον αφορά την οργάνωση, τη 

χρηµατοδότηση, τη νοµική διάρθρωση και 

τη λήψη των αποφάσεων. 

Κάθε φορέας είναι ανεξάρτητος από τους 

µεταφορείς, τους διοργανωτές ταξιδίων και 

τους φορείς διαχείρισης τερµατικών 

σταθµών όσον αφορά την οργάνωση, τη 

χρηµατοδότηση, τη νοµική διάρθρωση και 

τη λήψη των αποφάσεων. 

Αιτιολόγηση 

Οι αρµόδιοι φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν τον κανονισµό στο σύνολό 

του. 

 

Τροπολογία  50 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

3. Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει 

καταγγελία, σύµφωνα µε το εθνικό 
δίκαιο, στον αρµόδιο φορέα που ορίζεται 
δυνάµει της παραγράφου 1 ή σε 

οποιονδήποτε άλλον αρµόδιο φορέα 

οριζόµενο από κράτος µέλος, για 

παραβίαση διατάξεων του παρόντος 

κανονισµού. 

3. Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει 

καταγγελία στον αρµόδιο φορέα, που 

ορίζεται βάσει της παραγράφου 1, ή σε 

οποιονδήποτε άλλον αρµόδιο φορέα ορίζει 

κράτος µέλος, λόγω εικαζόµενης 

παράβασης διατάξεων του παρόντος 

κανονισµού. 

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει: Κάθε κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει 

ότι ο επιβάτης, ως πρώτο βήµα, πρέπει να 

υποβάλλει στον µεταφορέα καταγγελία 

και, στην περίπτωση αυτή, ο εθνικός 
φορέας ελέγχου της εφαρµογής ή κάθε 

άλλος φορέας που ορίζεται από το κράτος 

µέλος ενεργεί ως δευτεροβάθµιο όργανο 

για καταγγελίες που δεν επιλύθηκαν 

δυνάµει του άρθρου 26. 

α) ότι ο επιβάτης, ως πρώτο βήµα, πρέπει 
να υποβάλλει στον µεταφορέα καταγγελία 

κατά τα άρθρα 4, 8 και 9 έως 24 · ή/και 

 

β) ότι ο εθνικός φορέας ελέγχου της 
εφαρµογής ή κάθε άλλος φορέας που 

ορίζεται από το κράτος µέλος ενεργεί ως 
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δευτεροβάθµιο όργανο για καταγγελίες 

που δεν επιλύθηκαν δυνάµει του άρθρου 

26. 

Αιτιολόγηση 

Το δικαίωµα υποβολής καταγγελιών εικαζοµένων παραβάσεων δεν πρέπει να περιορίζεται. 

Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την παραποµπή αυτών των παραπόνων σε 

δευτεροβάθµιο όργανο όταν δεν έχουν επιλυθεί από τον µεταφορέα. 

Τροπολογία  51 

Θέση του Συµβουλίου– τροποποιητική πράξη 

Παράρτηµα I – µέρος β – περίπτωση 1 α (νέα) 

 

Θέση του Συµβουλίου Τροπολογία 

 - να µετακινούνται στις τουαλέτες επί του 
οχήµατος, εάν βρίσκεται άλλο προσωπικό 
πέραν του οδηγού επί του οχήµατος 
αυτού. 
 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επαναφέρει διατάξεις περί συνδροµής επί του οχήµατος οι οποίες υπάρχουν τόσο 

στην πρόταση της Επιτροπής όσο και στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. 

 

 

 

 

 

 


