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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Το µερίδιο του σιδηροδροµικού 
τοµέα στις µεταφορές δεν αυξήθηκε κατά 
την τελευταία δεκαετία, αντίθετα µε τους 
στόχους της δέσµης µέτρων για τους 
σιδηροδρόµους του 2001, κάτι που 
καταδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω 
βελτίωση της τρέχουσας νοµοθεσίας έτσι 
ώστε να στηριχθεί ο τοµέας. Συνεπώς, η 
παρούσα αναδιοργάνωση είναι αναγκαία. 

Αιτιολόγηση 

Η ανάπτυξη των σιδηροδροµικών µεταφορών µετά την έγκριση της πρώτης δέσµης µέτρων για 

τον σιδηρόδροµο δεν εκπλήρωσε τις προσδοκίες για ανάκαµψη του τοµέα. Για παράδειγµα, 

µεταξύ του 1996 και του 2008, το µερίδιο των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών 

µειώθηκε κατά 2% φθάνοντας το 10, 6%, ενώ των οδικών µεταφορών αυξήθηκε από 42, 1% σε 

45, 9%. Επιβάλλεται η ΕΕ να βελτιώσει επειγόντως τη νοµοθεσία της έτσι ώστε να υποστηρίξει 

τους σιδηροδρόµους, να αποτρέψει την περαιτέρω συµφόρηση των δρόµων και να βελτιώσει την 

περιβαλλοντική της κατάσταση. 

 

Τροπολογία  2 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

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

µεταρρύθµιση. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2δ) Οι οδηγίες που απαρτίζουν την 
πρώτη δέσµη µέτρων για τους 
σιδηροδρόµους δεν απέτρεψαν την 
ύπαρξη σηµαντικών διαφορών στη 
διάρθρωση και στο ύψος των 
επιβαρύνσεων για σιδηροδροµικές 
υποδοµές και στη µορφή και διάρκεια 
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των διαδικασιών κατανοµής της 
µεταφορικής ικανότητας. 

Αιτιολόγηση 

Οι επιβαρύνσεις για τις υποδοµές και ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζονται εξακολουθούν να 

γνωρίζουν µεγάλες διακυµάνσεις στην ΕΕ. Αυτό περιπλέκει τις διεθνείς σιδηροδροµικές 

µεταφορές. Το ίδιο ισχύει για την κατανοµή των σιδηροδροµικών διαδροµών. Η ισχύουσα 

νοµοθεσία πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2ε) Η αδιαφάνεια των όρων της αγοράς 
αποτελεί σαφώς εµπόδιο για την παροχή 
ανταγωνιστικών σιδηροδροµικών 
υπηρεσιών. 

Αιτιολόγηση 

Η έλλειψη διαφάνειας δυσχεραίνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων που θα µπορούσαν να κάνουν 

πιο ανταγωνιστικό τον τοµέα.  

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3α) Η συνύπαρξη, εντός των κρατών 
µελών, διαφορετικών κοινωνικών 
καθεστώτων στον τοµέα των 
σιδηροδροµικών µεταφορών ενέχει 
κίνδυνο αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ 
των νέων και των κατεστηµένων 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, και 
επιβάλλει την εναρµόνιση µε σεβασµό 
των ιδιαιτεροτήτων του τοµέα και των 
κρατών µελών. 

 

Τροπολογία  7 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3β) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
ρυθµιστικοί φορείς θα εκπληρώνουν τα 
εποπτικά τους καθήκοντα, ώστε να 
κατοχυρώνονται η αποφυγή των 
διακρίσεων ανάµεσα στις 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, η εφαρµογή 
των κατάλληλων αρχών τιµολόγησης και 
ο σεβασµός του διαχωρισµού των 
λογαριασµών. 

Αιτιολόγηση 

Η µη διασφάλιση των παραπάνω θα αποτελέσει παράγοντα ανάσχεσης της ανταγωνιστικότητας 

του σιδηροδροµικού τοµέα. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας πρέπει να εξαιρούνται οι αστικές, 

προαστιακές και περιφερειακές µεταφορές, 

καθώς και οι µεταφορές µε γραµµές 

κλειστής διαδροµής µέσω της σήραγγας 

της Μάγχης. 

(4) Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας πρέπει να εξαιρούνται οι αστικές, 

προαστιακές και περιφερειακές µεταφορές, 

καθώς και οι µεταφορές µε γραµµές 

κλειστής διαδροµής µέσω της σήραγγας 

της Μάγχης. Οι σιδηρόδροµοι-αντίκες και 
οι µουσειακοί σιδηρόδροµοι που 
λειτουργούν µε δικές τους τροχιές 
εξαιρούνται επίσης από το πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας. 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για να εξασφαλιστεί η µελλοντική 

ανάπτυξη και η αποτελεσµατική 

εκµετάλλευση του σιδηροδροµικού 

δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 

µεταξύ της παροχής υπηρεσιών µεταφοράς 

και της διαχείρισης της υποδοµής. Υπ’ 

αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 

αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 

χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 

λογιστική. 

(6) Για να εξασφαλιστεί η µελλοντική 

ανάπτυξη και η αποτελεσµατική 

εκµετάλλευση του σιδηροδροµικού 

δικτύου πρέπει να  καθιερωθεί διάκριση 

µεταξύ της παροχής υπηρεσιών µεταφοράς 

και της διαχείρισης της υποδοµής. Υπ’ 

αυτές τις συνθήκες, είναι ανάγκη οι δύο 

αυτές δραστηριότητες να τίθενται υπό 

χωριστή διαχείριση και να έχουν χωριστή 

λογιστική, µε διαφάνεια, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θα διοχετεύονται 
δηµόσιοι πόροι σε άλλες εµπορικές 
δραστηριότητες. 

Αιτιολόγηση 

Είναι ο µόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η διαφάνεια που χρειάζεται για µια πιο προσβάσιµη 

και ανταγωνιστική αγορά. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται µεγαλύτερη διαφάνεια στη ροή δηµόσιου χρήµατος µεταξύ διαχειριστή υποδοµών και 

σιδηροδροµικής επιχείρησης. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6β) Ανεξάρτητα από τον τύπο της 
επιχείρησης, όλοι οι φορείς 
εκµετάλλευσης σιδηροδροµικών 
µεταφορών πρέπει να σέβονται τη 
νοµοθεσία για την κοινωνική προστασία 
και την υγεία, ώστε να αποφευχθεί η 
πρακτική του κοινωνικού ντάµπιγκ και να 
µην στρεβλωθεί ο ανταγωνισµός. 

Αιτιολόγηση 

Ο ανταγωνισµός στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών δεν θα πρέπει να ασκείται εις 

βάρος των όρων εργασίας και της κοινωνικής προστασίας των εργαζοµένων. Όλες οι 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν τις εθνικές νοµοθεσίες στον τοµέα της 

κοινωνικής προστασίας και της υγείας, όποιο και αν είναι το επιχειρηµατικό τους πρότυπο. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6γ) Προκειµένου οι σιδηροδροµικές 
µεταφορές να καταστούν ανταγωνιστικές 
έναντι των οδικών, πρέπει να 
τυποποιηθούν τα διαφορετικά εθνικά 
συστήµατα κανόνων, όπως για την 
ασφάλεια στις σιδηροδροµικές 
µεταφορές, την τυποποίηση και τη χρήση 
των συνοδευτικών εγγράφων, τη διαλογή 
των συρµών και τη σχετική τεκµηρίωση, 
την τυποποίηση των σηµάτων και 
σηµάνσεων για την οδήγηση των συρµών, 
την τυποποίηση µέτρων και ελέγχων για 
τη µεταφορά επικίνδυνων φορτίων και 
την οµοιόµορφη καταγραφή και εποπτεία 
της µεταφοράς αποβλήτων. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Η έλλειψη χρηµατοδότησης είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τη δύσκολη κατάσταση των 

ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων. Πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές στρατηγικές και πηγές 

χρηµατοδότησης. Ειδικότερα, πρέπει να αυξηθεί η χρηµατοδότηση των υποδοµών. Τα κράτη µέλη 

που χορηγούν χρηµατοδότηση στις υποδοµές τους πρέπει να έχουν επίσης την εγγύηση ότι τα 

χρήµατα αυτά δεν χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς πέρα από τις υποδοµές αποκλειστικά. 
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Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10β) Τα κράτη µέλη και οι διαχειριστές 
υποδοµών πρέπει να είναι σε θέση να 
χρηµατοδοτούν τις επενδύσεις σε 
υποδοµή µε άλλα µέσα από την άµεση 
κρατική χρηµατοδότηση, όπως είναι η 
χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιµο να αναφερθεί η δυνατότητα να δηµιουργηθούν διαχειριστές υποδοµών ή να 

λειτουργούν µέσω εναλλακτικών µοντέλων χρηµατοδότησης, από τα οποία µπορούν να αντλούν 

ιδιωτική χρηµατοδότηση. Τούτο είναι ζωτικό προκειµένου να διασφαλιστούν υφιστάµενοι 

µηχανισµοί χρηµατοδότησης σε κράτη µέλη. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να καταστεί αποτελεσµατικός ο 

κλάδος της µεταφοράς εµπορευµάτων, 

ιδίως δε ο διασυνοριακός, απαιτείται 
άνοιγµα της αγοράς. 

(11) Για να καταστεί αποτελεσµατικός ο 

κλάδος της µεταφοράς επιβατών και 
εµπορευµάτων, ιδίως ο διασυνοριακός, 

ειδικότερα δε στις περιπτώσεις που το 
διαφορετικό εύρος τροχιάς εξακολουθεί 
να αποτελεί υλικό εµπόδιο για τον 
ανταγωνισµό, απαιτείται επείγουσα δράση 
για το άνοιγµα της αγοράς στα επιµέρους 
κράτη µέλη και τη δηµιουργία 
ανταγωνισµού. 

Αιτιολόγηση 

Το διαφορετικό εύρος τροχιάς µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, για παράδειγµα, αποτελεί έναν απτό 

και υλικό φραγµό στον ανταγωνισµό, ο οποίος προστίθεται στους ήδη επαχθείς ρυθµιστικούς 

φραγµούς που υπάρχουν στο σιδηροδροµικό τοµέα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο τοµέας 

σιδηροδροµικών µεταφορών είναι ένας από τους λίγους τοµείς όπου η ενιαία αγορά δεν έχει 

ακόµη εφαρµοστεί. Είναι εποµένως αναγκαίο να συµπληρωθεί το άνοιγµα της αγοράς µε την 

ελευθέρωση των εθνικών µεταφορών. Για να επιτευχθεί αποτελεσµατικότητα, είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη ανταγωνιστικής αγοράς. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η καθιέρωση νέων διεθνών 

υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών ανοικτής 

πρόσβασης µε ενδιάµεσες στάσεις δεν θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται για το άνοιγµα 
της αγοράς µεταφορών επιβατών 
εσωτερικού, αλλά θα πρέπει να 
επικεντρωθεί απλώς σε στάσεις 
βοηθητικές των διεθνών διαδροµών. Ο 

βασικός σκοπός των εν λόγω νέων 
µεταφορών θα πρέπει να είναι η µεταφορά 

επιβατών διεθνών ταξιδίων. Για να 

καθοριστεί κατά πόσον αυτός είναι ο 

βασικός σκοπός µιας συγκεκριµένης 

µεταφοράς, θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κριτήρια, όπως η αναλογία του 

κύκλου εργασιών επιβατών εσωτερικών 

µεταφορών προς τον κύκλο εργασιών 

επιβατών διεθνών µεταφορών και του 

αριθµού των επιβατών εσωτερικών 

µεταφορών προς τον αριθµό των επιβατών 

εξωτερικών µεταφορών, καθώς και το 

µήκος του δροµολογίου. Ο καθορισµός του 

βασικού σκοπού της µεταφοράς θα πρέπει 

να διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό 

ρυθµιστικό φορέα, κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήµατος από ενδιαφερόµενο 

µέρος. 

(14) Η καθιέρωση νέων διεθνών 

υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών ανοικτής 

πρόσβασης µε ενδιάµεσες στάσεις θα 

πρέπει να επικεντρώνεται σε στάσεις 
βοηθητικές των διεθνών διαδροµών. Ο 

βασικός σκοπός των εν λόγω υπηρεσιών θα 

πρέπει να είναι η µεταφορά επιβατών 

διεθνών ταξιδίων. Για να καθοριστεί κατά 

πόσον αυτός είναι ο βασικός σκοπός µιας 

συγκεκριµένης µεταφοράς, θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η 

αναλογία του κύκλου εργασιών επιβατών 

εσωτερικών µεταφορών προς τον κύκλο 

εργασιών επιβατών διεθνών µεταφορών 

και του αριθµού των επιβατών εσωτερικών 

µεταφορών προς τον αριθµό των επιβατών 

εξωτερικών µεταφορών, καθώς και το 

µήκος του δροµολογίου. Ο καθορισµός του 

βασικού σκοπού της µεταφοράς θα πρέπει 

να διενεργείται από τον αντίστοιχο εθνικό 

ρυθµιστικό φορέα, κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήµατος από ενδιαφερόµενο 

µέρος. 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 
επιτρέπει στα κράτη µέλη να 
εξασφαλίσουν τη διατήρηση των 
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κοινωνικών δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων στο πλαίσιο του 
διαχωρισµού της παροχής υπηρεσιών 
µεταφοράς από τη διαχείριση υποδοµής, 
ο οποίος µπορεί να συνεπάγεται 
µεταβίβαση επιχειρήσεων. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Το άνοιγµα της παροχής υπηρεσιών 

διεθνών επιβατικών µεταφορών στον 

ανταγωνισµό, µπορεί να έχει επιπτώσεις 

στην οργάνωση και τη χρηµατοδότηση των 

σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών που 

παρέχονται στο πλαίσιο σύµβασης 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη 

µέλη πρέπει να έχουν εναλλακτική επιλογή 

να περιορίζουν το δικαίωµα πρόσβασης 

στην αγορά στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το δικαίωµα αυτό ενδέχεται να 

θέσει σε κίνδυνο την οικονοµική 

ισορροπία των εν λόγω συµβάσεων 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και η 

έγκριση χορηγείται από τον σχετικό 

ρυθµιστικό φορέα κατά το άρθρο 55 της 

παρούσας οδηγίας µε βάση αντικειµενική 

οικονοµική ανάλυση, κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήµατος από τις αρµόδιες αρχές 

ανάθεσης της σύµβασης παροχής δηµόσιας 

υπηρεσίας. 

(16) Το άνοιγµα της παροχής υπηρεσιών 

διεθνών επιβατικών µεταφορών στον 

ανταγωνισµό, µπορεί να έχει επιπτώσεις 

στην οργάνωση και τη χρηµατοδότηση των 

σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών που 

παρέχονται στο πλαίσιο σύµβασης 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Τα κράτη 

µέλη πρέπει να έχουν εναλλακτική επιλογή 

να περιορίζουν το δικαίωµα πρόσβασης 

στην αγορά στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το δικαίωµα αυτό ενδέχεται να 

θέσει σε κίνδυνο την οικονοµική 

ισορροπία των εν λόγω συµβάσεων 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας και η 

έγκριση χορηγείται από τον σχετικό 

ρυθµιστικό φορέα κατά το άρθρο 55 και, 
όπου έχει εφαρµογή, από το δίκτυο των 
ρυθµιστικών φορέων όπως ορίζεται στο 
άρθρο 57 της παρούσας οδηγίας µε βάση 
αντικειµενική οικονοµική ανάλυση, 

κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος από 

τις αρµόδιες αρχές ανάθεσης της σύµβασης 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της διάταξης στις υπηρεσίες 

εθνικών µεταφορών επιβατών. Αποσκοπεί επίσης να καταστήσει δυνατή την παρέµβαση του 

δικτύου των ρυθµιστικών φορέων, εφόσον χρειασθεί. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) Οι εξελίξεις της αγοράς έχουν δείξει 
ότι η ενίσχυση του ρόλου των 
ρυθµιστικών φορέων έχει αποφασιστική 
σηµασία. Προκειµένου να αναλάβουν 
καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία ενός 
δίκαιου περιβάλλοντος µε ισότιµες 
συνθήκες πρόσβασης, πρέπει να τους 
διατεθούν τα οικονοµικά µέσα, οι 
ανθρώπινοι και οι υλικοί πόροι που 
χρειάζονται για να εκπληρώσουν αυτόν 
τον ρόλο. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα) 

 

Σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος Τροπολογία 

 (18β) Η εθνική ρυθµιστική αρχή θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να 
διαθέτει δικαίωµα πρωτοβουλίας για τη 
διεξαγωγή ελέγχων, να µπορεί να εκδίδει 
γνωµοδοτήσεις και να λαµβάνει 
εκτελέσιµες αποφάσεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται µια ανοικτή αγορά χωρίς 
φραγµούς, στην οποία ασκείται ελεύθερος 
και ανόθευτος ανταγωνισµός. 

 

Τροπολογία   22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Ο ρυθµιστικός φορέας πρέπει να 

λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να 

αποφεύγεται κάθε σύγκρουση 

συµφερόντων και κάθε δυνατή ανάµειξη 

στην ανάθεση της υπό εξέταση σύµβασης 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Η 

αρµοδιότητα του ρυθµιστικού φορέα θα 

πρέπει να επεκταθεί προκειµένου να 

καταστεί δυνατή η εκτίµηση του σκοπού 

(19) Ο ρυθµιστικός φορέας πρέπει να 

λειτουργεί κατά τρόπον ώστε να 

αποφεύγεται κάθε σύγκρουση 

συµφερόντων και κάθε δυνατή ανάµειξη 

στην ανάθεση της υπό εξέταση σύµβασης 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς να 
θίγεται η δυνατότητα να χρηµατοδοτείται 
ο φορέας από τον γενικό προϋπολογισµό 
του κράτους ή από την είσπραξη τελών 
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διεθνούς δροµολογίου και, εφόσον 

απαιτείται, των πιθανών οικονοµικών 

επιπτώσεων στις υφιστάµενες συµβάσεις 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. 

επί του σιδηροδροµικού τοµέα, και η 
πληροφορία αυτή να είναι δηµόσια. Η 
αρµοδιότητα του ρυθµιστικού φορέα θα 

πρέπει να επεκταθεί προκειµένου να 

καταστεί δυνατή η εκτίµηση του σκοπού 

διεθνούς δροµολογίου και, εφόσον 

απαιτείται, των πιθανών οικονοµικών 

επιπτώσεων στις υφιστάµενες συµβάσεις 

παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο της οδηγίας δηµιουργεί έναν ανεξάρτητο ρυθµιστικό φορέα, χωρίς όµως να κάνει 

αναφορά στη χρηµατοδότησή του. Για λόγους διαφάνειας, θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στις 

δυνατές πηγές χρηµατοδότησης, που µπορεί να είναι δηµόσια κονδύλια ή εισπραττόµενοι φόροι 

του τοµέα, πληροφορία η οποία θα πρέπει να δηµοσιοποιείται.  

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19α) Ο εθνικός ρυθµιστικός φορέας θα 
διαθέτει πλήρη ανεξαρτησία στην 
οργάνωση, τις χρηµατοδοτικές 
αποφάσεις, τη νοµική δοµή και τη λήψη 
των αποφάσεών του, έναντι 
οποιουδήποτε διαχειριστή υποδοµής, 
φορέα χρέωσης, φορέα κατανοµής ή 
αιτούντα. Ο εθνικός ρυθµιστικός φορέας 
πρέπει να έχει την απαραίτητη διοικητική 
ικανότητα, όσον αφορά τη στελέχωση και 
τα µέσα που διαθέτει, ώστε να 
εξασφαλίζει µια ανοικτή και διαφανή 
αγορά σιδηροδροµικών µεταφορών. Το 
απαιτούµενο επίπεδο στελέχωσης πρέπει 
να συνδέεται άµεσα µε τις ανάγκες της 
αγοράς και να διακυµαίνεται ανάλογα. Ο 
εθνικός ρυθµιστικός φορέας θα ενεργεί µε 
ιδία πρωτοβουλία, θα διερευνά υποθέσεις 
αντιδικίας, και θα παρακολουθεί την 
ανάπτυξη της αγοράς. Θα υποστηρίζεται 
από ρυθµιστική υπηρεσία της Επιτροπής. 
Επιπλέον, ο εθνικός ρυθµιστικός φορέας 
θα διατηρεί βάση δεδοµένων µε τα 
σχέδια αποφάσεών του, προσιτή στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 



 

 

 PE472.775/ 13 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι σύµφωνη µε τις τροπολογίες που προτείνονται στα άρθρα 55-

57, οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν το ρόλο και τις εξουσίες του ρυθµιστικού φορέα. Γίνεται 

η πρόταση για ίδρυση ρυθµιστικής υπηρεσίας εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE, DG 

COMP, και ιδεωδώς συνδυασµός των δύο) που θα συµβουλεύει, καθοδηγεί και προγυµνάζει τους 

εθνικούς ρυθµιστικούς φορείς στο έργο τους και σε σχέση µε την απόκτηση των απαραίτητων 

πόρων (ανθρώπινων, οικονοµικών, διανοητικών). 

 

Τροπολογίες  24 και 25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οι εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς θα 

πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και, 
εφόσον αρµόζει σε συγκεκριµένες 

περιπτώσεις, να συντονίζονται όσον αφορά 

τις αρχές και τις πρακτικές της εκτίµησης 

κατά πόσο διακυβεύεται η οικονοµική 

ισορροπία της σύµβασης παροχής 

δηµόσιας υπηρεσίας. Πρέπει να 

αναπτύσσουν βαθµιαία κατευθυντήριες 

γραµµές µε βάση την εµπειρία τους. 

(21) Οι εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς θα 

πρέπει, υπό την αιγίδα της Επιτροπής, να 
δηµιουργήσουν δίκτυο για την ενίσχυση 
της συνεργασίας τους µέσω της 
ανάπτυξης κοινών αρχών και της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και 
πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης, εφόσον 
αρµόζει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, να 

συντονίζονται όσον αφορά τις αρχές και 

τις πρακτικές της εκτίµησης κατά πόσο 

διακυβεύεται η οικονοµική ισορροπία της 

σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. 

Πρέπει να αναπτύσσουν βαθµιαία, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινές 
κατευθυντήριες γραµµές µε βάση την 

εµπειρία τους. Με βάση την πείρα του 
συγκεκριµένου δικτύου ρυθµιστικών 
φορέων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
υποβάλει νοµοθετική πρόταση για τη 
συγκρότηση ευρωπαϊκού ρυθµιστικού 
φορέα. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι σύµφωνη µε τις τροπολογίες που προτείνονται στα άρθρα 55-

57, οι οποίες αποσκοπούν να ενισχύσουν το ρόλο και την ανεξαρτησία του ρυθµιστικού φορέα 

και τη συνεργασία µεταξύ εθνικών ρυθµιστικών φορέων. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Για να εξασφαλισθεί θεµιτός 
ανταγωνισµός µεταξύ σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων, χρειάζεται διαχωρισµός 
µεταξύ παροχής σιδηροδροµικών 
µεταφορών και λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης. Με αυτό 
ως δεδοµένο, είναι αναγκαία η 
ανεξάρτητη διαχείριση αυτών των δύο 
τύπων δραστηριότητας από χωριστές 
νοµικές οντότητες. Η ανεξαρτησία αυτή 
δεν συνεπάγεται τη σύσταση χωριστού 
φορέα ή επιχείρησης για κάθε 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης. 

(22) Για να εξασφαλισθεί θεµιτός 
ανταγωνισµός µεταξύ σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων, η παροχή σιδηροδροµικών 
µεταφορών και η διαχείριση της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

εξυπηρέτησης θα πρέπει να γίνεται µε 
διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. Για τη 
διαφάνεια και την αντικειµενικότητα της 
διαχείρισης µεριµνά ο ρυθµιστικός 
φορέας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Ο πλήρης διαχωρισµός των µεταφορικών υπηρεσιών δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε τον δίκαιο 

ανταγωνισµό µεταξύ των σχετικών δραστηριοτήτων. Αντίθετα, ο διαχωρισµός αυτό συνεπάγεται 

επιπρόσθετο οργανωτικό φόρτο, αυξηµένη γραφειοκρατία και αύξηση του διοικητικού φόρτου. 

Αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρόµων έναντι των άλλων 

τρόπων µεταφοράς. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Για να εξασφαλιστεί η παροχή 

αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών 

µεταφορών, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι 

ανά πάσα στιγµή οι σιδηροδροµικές 

επιχειρήσεις πληρούν ορισµένες 

απαιτήσεις εντιµότητας, 

χρηµατοοικονοµικής επιφάνειας και 

επαγγελµατικής επάρκειας. 

(23) Για να εξασφαλιστεί η παροχή 

αξιόπιστων και κατάλληλων υπηρεσιών 

µεταφορών, απαιτείται να διασφαλιστεί ότι 

ανά πάσα στιγµή οι σιδηροδροµικές 

επιχειρήσεις πληρούν ορισµένες 

απαιτήσεις εντιµότητας, 

χρηµατοοικονοµικής επιφάνειας 

κοινωνικών προτύπων και 
επαγγελµατικής επάρκειας. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Για την προστασία των πελατών και 

των τρίτων, είναι σηµαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδροµικές 

επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισµένες 

έναντι αστικής ευθύνης. 

(24) Για την προστασία των πελατών και 

των τρίτων, είναι ουσιαστικό να 
εξασφαλιστεί ότι οι σιδηροδροµικές 

επιχειρήσεις είναι επαρκώς ασφαλισµένες 

έναντι αστικής ευθύνης. Θα τους 
επιτρέπεται επίσης, σε περίπτωση 
ατυχήµατος να καλύπτουν την ευθύνη 
τους µε τραπεζικές ή άλλες εγγυήσεις, 
υπό τον όρο ότι η κάλυψη αυτή θα 
παρέχεται υπό συνθήκες αγοράς, δεν θα 
συνεπάγεται κρατική ενίσχυση και δεν θα 
περιέχει στοιχεία διακρίσεων κατά άλλων 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. 

Αιτιολόγηση 

Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την ελευθερία να εφαρµόζουν διάφορες 

αναλογικές επιλογές για την αστική ευθύνη, καθώς υφίστανται διαφορετικά επίπεδα κινδύνων στα 

διάφορα σιδηροδροµικά δίκτυα. Σε πολλά κράτη µέλη, επιλογές όπως η επάρκεια του ιδίου 

κεφαλαίου ή η ύπαρξη τραπεζικών εγγυήσεων χρησιµοποιούνται επιτυχώς για την κάλυψη της 

αστικής ευθύνης. 

 

Τροπολογίες  29 και 30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει να τηρούν τις εθνικές 

διατάξεις και τους κανόνες της Ένωσης 

όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 

σιδηροδροµικών µεταφορών, χωρίς την 

επιβολή διακρίσεων, µε στόχο να 

διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να ασκούν 

τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριµένες 
διαδροµές µε πλήρη ασφάλεια και 

τηρώντας δεόντως τις διατάξεις που 
αφορούν την υγεία, τις κοινωνικές 
συνθήκες και τα δικαιώµατα των 

εργαζοµένων και των καταναλωτών. 

(25) Όλες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
εξάλλου, θα πρέπει να τηρούν τόσο τις 
εθνικές διατάξεις όσο και τους κανόνες της 
Ένωσης όσον αφορά την παροχή 

υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, 

χωρίς την επιβολή διακρίσεων, µε στόχο 

να διασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να 

ασκούν τις δραστηριότητές τους σε όλες 
τις διαδροµές µε πλήρη ασφάλεια και 
ανταποκρινόµενες πλήρως στις 
υφιστάµενες υποχρεώσεις όσον αφορά τις 
κοινωνικές συνθήκες, την υγεία και τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων και των 

καταναλωτών. 
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Αιτιολόγηση 

Οι ισχύουσες διατάξεις για την προστασία της υγείας, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και τις 

κοινωνικές συνθήκες πρέπει να τηρούνται πλήρως από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να είναι 

προφανές ότι οι συνθήκες αυτές πρέπει να πληρούνται σε όλες τις περιπτώσεις.  

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26a) Είναι υπερβολικά συχνό το 
φαινόµενο να εµποδίζεται αδικαιολόγητα 
η χορήγηση αδειών για τροχαίο υλικό 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, γεγονός 
που στρεβλώνει την πρόσβαση στην 
αγορά. Συνεπώς, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισµός Σιδηροδρόµων είναι σκόπιµο 
να διαθέτει ισχυρή αρµοδιότητα στον 
συγκεκριµένο τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή καλείται να διερευνήσει, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Σιδηροδρόµων (Κανονισµός 
για τον Οργανισµό)1, τις δυνατότητες για 
διεύρυνση της σχετικής αρµοδιότητας 
του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων. 

 _________________ 

1 ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

∆εν είναι πάντοτε εύκολο για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην 

σιδηροδροµική αγορά ενός κράτους µέλους. Ο Ευρωπαϊκός Σιδηροδροµικός Οργανισµός θα 

πρέπει, στο πλαίσιο της προγραµµατισµένης αναθεώρησης του Κανονισµού για τον Οργανισµό 

Σιδηροδρόµων, να αποκτήσει µεγαλύτερη αρµοδιότητα για να ασκεί αυστηρότερο έλεγχο στα 

κράτη µέλη, τα οποία µέσω του καθεστώτος παροχής αδειών τους παρεµποδίζουν έµµεσα την 

πρόσβαση στην αγορά, και να λαµβάνει µέτρα κατά των πρακτικών αυτών. Με την τροπολογία 

αυτή ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα αυτή. 

 

Τροπολογία  32 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 

πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη 

σιδηροδροµική υποδοµή και στις 

υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις 

σιδηροδροµικές µεταφορές για όλες τις 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, όλες οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για την 

άσκηση των δικαιωµάτων πρόσβασης 

πρέπει να δηµοσιεύονται σε δήλωση 

δικτύου. 

(27) Για να εξασφαλιστεί διαφάνεια και 

πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη 

σιδηροδροµική υποδοµή και στις 

υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις 

σιδηροδροµικές µεταφορές για όλες τις 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, όλες οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για την 

άσκηση των δικαιωµάτων πρόσβασης 

πρέπει να δηµοσιεύονται σε δήλωση 

δικτύου, µεταξύ άλλων και σε µορφή 
προσιτή στα άτοµα µε αναπηρία ή µε 
µειωµένη κινητικότητα. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπάρχει συνέπεια µε τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών 

και να είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλες τις µορφές, ώστε να αποφευχθεί η διάκριση εις βάρος 

των ατόµων µε αναπηρία. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Κάθε σύστηµα χρέωσης θα δίνει 

οικονοµικές ενδείξεις προς τους χρήστες. 

Είναι σηµαντικό οι ενδείξεις προς τις 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να έχουν την 

απαιτούµενη συνοχή και να τις οδηγούν 

στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 

(35) Κάθε σύστηµα χρέωσης θα δίνει 

οικονοµικές ενδείξεις προς τους χρήστες. 

Είναι σηµαντικό οι ενδείξεις προς τις 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να έχουν την 

απαιτούµενη συνοχή και σαφήνεια και να 
τις οδηγούν στη λήψη ορθολογικών και 
βιώσιµων αποφάσεων. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 50 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(50) Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί 

καλύτερος συντονισµός των συστηµάτων 

κατανοµής ώστε  να βελτιωθεί η 

ελκυστικότητα του σιδηροδρόµου ως 

µέσου µετακίνησης, στο οποίο 

χρησιµοποιείται το δίκτυο περισσότερων 

του ενός διαχειριστών υποδοµής, και 

ιδιαίτερα στη διεθνή κυκλοφορία. 

(50) Είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί 

καλύτερος συντονισµός των συστηµάτων 

κατανοµής ώστε  να βελτιωθεί η 

ελκυστικότητα του σιδηροδρόµου ως 

µέσου µετακίνησης, στο οποίο 

χρησιµοποιείται το δίκτυο περισσότερων 

του ενός διαχειριστών υποδοµής, και 

ιδιαίτερα στη διεθνή κυκλοφορία. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα ήταν επιθυµητό να 
δηµιουργηθεί τελικά ευρωπαϊκός 
ρυθµιστικός φορέας. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή υπογραµµίζει το ενδιαφέρον της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού ρυθµιστικού 

φορέα. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(53) Οι επενδύσεις σε σιδηροδροµική 

υποδοµή είναι αναγκαίες και τα 
συστήµατα χρέωσης της υποδοµής θα 

πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τους 

(53) Είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι 
επενδύσεις σε σιδηροδροµική υποδοµή -
ιδίως υφιστάµενη υποδοµή- τα δε 
συστήµατα χρέωσης της υποδοµής θα 
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διαχειριστές υποδοµής, ώστε να 

πραγµατοποιούν κατάλληλες επενδύσεις, 

που είναι οικονοµικά ελκυστικές. 

πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τους 

διαχειριστές υποδοµής, ώστε να 

πραγµατοποιούν κατάλληλες επενδύσεις, 

που είναι οικονοµικά ελκυστικές και 
περιβαλλοντικά βιώσιµες. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 58 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (58α) Για να αυξηθεί το µερίδιο των 
σιδηροδροµικών εµπορευµατικών και 
επιβατικών µεταφορών σε σχέση µε τα 
άλλα µεταφορικά µέσα, είναι επιθυµητό 
να µεριµνούν τα κράτη µέλη ώστε, κατά 
τον εσωτερικό καταλογισµό του 
εξωτερικού κόστους, τα διαφοροποιηµένα 
τέλη να µην έχουν επίπτωση στη 
χρηµατοπιστωτική ισορροπία του 
διαχειριστή της υποδοµής. Αν, ωστόσο, ο 
διαχειριστής της υποδοµής υποστεί ζηµία 
εξαιτίας της διαφοροποίησης, είναι 
σκόπιµο να αντισταθµίζουν τα κράτη 
µέλη τη διαφορά, στο πλαίσιο της 
τήρησης των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 59 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Σε πνεύµα καλύτερης νοµοθέτησης και προκειµένου το κείµενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο από 

τον Ευρωπαίο πολίτη, σηµαντικό µέρος των αιτιολογικών σκέψεων µπορεί να διαγραφεί. 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Σε πνεύµα καλύτερης νοµοθέτησης και προκειµένου το κείµενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο από 

τον Ευρωπαίο πολίτη, σηµαντικό µέρος των αιτιολογικών σκέψεων µπορεί να διαγραφεί. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 62 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Σε πνεύµα καλύτερης νοµοθέτησης και προκειµένου το κείµενο να καταστεί πιο ευανάγνωστο από 

τον Ευρωπαίο πολίτη, σηµαντικό µέρος των αιτιολογικών σκέψεων µπορεί να διαγραφεί. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(63) Η αποτελεσµατική διαχείριση και η 

δίκαιη και χωρίς διακρίσεις χρησιµοποίηση 

της σιδηροδροµικής υποδοµής, απαιτούν 

την σύσταση ρυθµιστικού φορέα, ο οποίος 

(63) Η αποτελεσµατική διαχείριση και η 

δίκαιη και χωρίς διακρίσεις χρησιµοποίηση 

της σιδηροδροµικής υποδοµής, απαιτούν 

την σύσταση εθνικών ρυθµιστικών 
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θα εποπτεύει την εφαρµογή των κανόνων 
που περιλαµβάνει η παρούσα οδηγία και 

θα ενεργεί ως δεύτερη βαθµίδα προσφυγής, 
ανεξάρτητα από τη δυνατότητα δικαστικής 

προσφυγής. 

φορέων, οι οποίοι θα εποπτεύουν την 
εφαρµογή των κανόνων που περιλαµβάνει 

η παρούσα οδηγία και θα ενεργούν ως 
δεύτερη βαθµίδα προσφυγής, ανεξάρτητα 

από τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει το κείµενο. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 65 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(65) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ο 
κατάλληλος έλεγχος της σιδηροδροµικής 
αγοράς, όσον αφορά την επιβολή τελών 
για τη χρήση των υποδοµών και τη 
διαδικασία κατανοµής δυναµικότητας, 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση µε τα 
κριτήρια και την ακολουθητέα 
διαδικασία όσον αφορά το εύρος της 
παρακολούθησης των αγορών, ορισµένα 
στοιχεία της δήλωσης δικτύου, ορισµένες 
αρχές της χρέωσης, την προσωρινή 
µείωση για το ETCS, ορισµένα στοιχεία 
του µηχανισµού επιδόσεων, τα κριτήρια 
που πρέπει να ακολουθούνται για τις 
απαιτήσεις όσον αφορά τις αιτήσεις 
υποδοµής, το χρονοδιάγραµµα για τη 
διαδικασία κατανοµής, τους 
ρυθµιστικούς λογαριασµούς, και τις 
κοινές αρχές και πρακτικές για τη λήψη 
αποφάσεων, που έχουν καταρτιστεί από 
τους ρυθµιστικούς φορείς. Είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. Κατά την 
προετοιµασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
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έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία αποβλέπει στο να δηµιουργήσει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη 

µεταβίβαση εξουσιών στην Επιτροπή όσον αφορά την τροποποίηση των µη ουσιωδών στοιχείων 

της οδηγίας για περιορισµένη διάρκεια. Το κείµενο είναι σύµφωνο µε την διοργανική διευθέτηση 

του 2011. 

 

Τροπολογία 43 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 66 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(66) Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για 
την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό 
των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. 

 

(66) Προκειµένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρµογή 
της παρούσας οδηγίας, πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι αρµοδιότητες αυτές 
θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά µε τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη µέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την 
Επιτροπή1. 

 _________________ 

1 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εισάγει παραποµπή στον νέο κανονισµό για τις εκτελεστικές πράξεις, ο 

οποίος τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ. 

 

Τροπολογία 44 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 71 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (71α) Σε συνέχεια των ψηφισµάτων του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης 
Ιουλίου 2007 και της 11ης Ιουνίου 2010, 
και πέραν της εφαρµογής της οδηγίας 
2001/12/ΕΚ, η Επιτροπή θα υποβάλει 
νοµοθετική πρόταση για τον διαχωρισµό 
του διαχειριστή της υποδοµής από τον 
φορέα εκµετάλλευσης έως το τέλος του 
2012. ∆εδοµένου ότι ο σιδηροδροµικός 
τοµέας δεν έχει ανοίξει πλήρως ως τώρα, 
η Επιτροπή θα υποβάλει νοµοθετική 
πρόταση για το άνοιγµα της αγοράς έως 
την ηµεροµηνία αυτή. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν 
χρονικές περιόδους και προθεσµίες 
κατανοµής της µεταφορικής ικανότητας 
διαφορετικές από εκείνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 2, στο 
Παράρτηµα VIII σηµείο 4 στοιχείο β), 
και στο Παράρτηµα IX σηµεία 3, 4 και 5 
για διεθνείς σιδηροδροµικές διαδροµές 
που θα καθορίζονται σε συνεργασία µε 
τους διαχειριστές υποδοµής τρίτων 
χωρών σε δίκτυο του οποίου το εύρος 
τροχιάς είναι διαφορετικό από το κύριο 
σιδηροδροµικό δίκτυο εντός της Ένωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία στην κατανοµή µεταφορικής ικανότητας σε 

περιπτώσεις όπου πρόκειται για διεθνείς σιδηροδροµικές διαδροµές που έχουν καθοριστεί σε 

συνεργασία µε τρίτες χώρες σε δίκτυα που έχουν εύρος σιδηροτροχιών που διαφέρει από το εύρος 

του βασικού σιδηροδροµικού στοιχείου δικτύου εντός της ΕΕ. Αφορά κατά κύριο λόγο τις 

βαλτικές χώρες.  

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

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

 3α. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν 
από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 31 
παράγραφος 5 τα οχήµατα που 
κυκλοφορούν ή πρόκειται να 
κυκλοφορήσουν από και προς τρίτες 
χώρες και κινούνται σε δίκτυο του οποίου 
το εύρος τροχιάς διαφέρει από το κύριο 
σιδηροδροµικό δίκτυο εντός της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «διαχειριστής της υποδοµής»: κάθε 

φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως 

για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη 

συντήρηση της σιδηροδροµικής υποδοµής 

συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της 

κυκλοφορίας και του ελέγχου-χειρισµού 

και της σηµατοδότησης. Τα καθήκοντα του 

διαχειριστή της υποδοµής δικτύου ή 
µέρους δικτύου είναι δυνατόν να 
ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή 
επιχειρήσεις· 

(2) «διαχειριστής της υποδοµής»: κάθε 

φορέας ή επιχείρηση που ευθύνεται κυρίως 

για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και τη 

συντήρηση της σιδηροδροµικής υποδοµής 

συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης της 

κυκλοφορίας και του ελέγχου-χειρισµού 

και της σηµατοδότησης. σύµφωνα µε τους 
εφαρµοστέους κανόνες ασφαλείας, τα 
κύρια καθήκοντα του διαχειριστή της 
υποδοµής είναι: η λήψη αποφάσεων για 
την κατανοµή των σιδηροδροµικών 
διαδροµών, συµπεριλαµβανοµένων του 
ορισµού και της εκτίµησης της 
διαθεσιµότητας, και της κατανοµής των 
επιµέρους διαδροµών των συρµών, και η 
λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη χρέωση 
για την υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων 
το καθορισµού και της είσπραξης των 
τελών, και των επενδύσεων σε υποδοµή· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) «ρυθµιστικός φορέας»: κάθε φορέας 
που επιβλέπει, σε κράτος µέλος, την ορθή 
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εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, δεν 
συµµετέχει µε κανέναν τρόπο στην 
χάραξη της πολιτικής, και είναι 
απολύτως ανεξάρτητος από επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στα σηµεία 1 και 2· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «σιδηροδροµική υποδοµή»: το σύνολο 

των στοιχείων που αναφέρονται στο 

παράρτηµα Ι. µέρος Α του κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2598/70 της Επιτροπής της 
18ης ∆εκεµβρίου 1970 περί καθορισµού 
του περιεχοµένου των διαφόρων 
κεφαλαίων των εντύπων λογιστικής 
οργανώσεως του παραρτήµατος Ι του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1108/70 της 4ης 
Ιουνίου 1970 τα οποία για λόγους 
σαφήνειας περιλαµβάνονται στο 
παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας  

(3) «σιδηροδροµική υποδοµή»: το σύνολο 

των στοιχείων που αναφέρονται στο 

παράρτηµα Ι της παρούσας οδηγίας· 

Αιτιολόγηση 

Με διαγραφή της παραποµπής στον κανονισµό 2598/70, το παράρτηµα I καθίσταται ο κατάλογος 

ο οποίος ορίζει τον όρο "σιδηροδροµική υποδοµή" για την παρούσα οδηγία.  

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – σηµείο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «περιφερειακά δροµολόγια »: οι 
µεταφορές που αποσκοπούν στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών µεταφορών 

µιας περιοχής· 

(7) «περιφερειακά δροµολόγια »: οι 
µεταφορές που αποσκοπούν στην 

εξυπηρέτηση των αναγκών µεταφορών 

µιας περιοχής ή παραµεθόριων περιοχών· 

Αιτιολόγηση 

Η έννοια «περιοχή» πρέπει να ερµηνευθεί µε τη γεωγραφική της έννοια. 
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Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο διαχειριστής της υποδοµής 
διαχειρίζεται τις δικές του υπηρεσίες 
πληροφορικής, προκειµένου να 
εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των 
πληροφοριών που είναι ευαίσθητες από 
εµπορική άποψη. 

Αιτιολόγηση 

Προκειµένου να διασφαλιστεί πραγµατική ανεξαρτησία από µια συντονίστρια οργάνωση, και 

άλλες εταιρείες, είναι σηµαντικό κάθε διαχειριστής υποδοµών να έχει στη διάθεσή του τη δική του 

υπηρεσία ΤΠ. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι οι διαχειριστές υποδοµών πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνουν αυτόνοµες 

αποφάσεις, πρέπει επίσης να έχουν την πλήρη ευθύνη της πολιτικής προσωπικού που 

εφαρµόζουν. Ο στόχος αυτός διακυβεύεται όταν η ανεξαρτησία της πολιτικής προσωπικού δεν 

είναι πλήρης. 
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Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 6 Άρθρο 6 

Λογιστικός διαχωρισµός Λογιστικός διαχωρισµός µε διαφάνεια 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

τηρούνται και δηµοσιεύονται χωριστοί 

λογαριασµοί αποτελεσµάτων χρήσεως και 

χωριστοί ισολογισµοί, αφενός, για τις 

δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών µεταφορών από 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και, 

αφετέρου, για τις δραστηριότητες που 

αφορούν τη διαχείριση της 

σιδηροδροµικής υποδοµής. Κρατικάς 

κονδύλια που χορηγούνται σε µια από τις 

δύο αυτές δραστηριότητες, δεν 

µεταφέρονται στην άλλη. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

τηρούνται και δηµοσιεύονται χωριστοί 

λογαριασµοί αποτελεσµάτων χρήσεως και 

χωριστοί ισολογισµοί, αφενός, για τις 

δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών µεταφορών από 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και, 

αφετέρου, για τις δραστηριότητες που 

αφορούν τη διαχείριση της 

σιδηροδροµικής υποδοµής. Κρατικά 

κονδύλια που χορηγούνται σε µια από τις 

δύο αυτές δραστηριότητες, δεν 

µεταφέρονται στην άλλη. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν, εξάλλου, να 

προβλέπουν ότι ο διαχωρισµός αυτός 

περιλαµβάνει χωριστά οργανικά τµήµατα 

στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης ή ότι η 

διαχείριση της υποδοµής και της 

µεταφορικής 

δραστηριότητας εξασφαλίζεται από 

ξεχωριστούς φορείς. 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν, εξάλλου, να 

προβλέπουν ότι ο διαχωρισµός αυτός 

περιλαµβάνει χωριστά οργανικά τµήµατα 

στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης ή ότι η 

διαχείριση της υποδοµής και της 

µεταφορικής δραστηριότητας  

εξασφαλίζεται από ξεχωριστούς φορείς, 

προκειµένου να εξασφαλίζουν την 
ανάπτυξη ανταγωνισµού, τη συνέχεια των 
επενδύσεων και την οικονοµική 
αποδοτικότητα της παροχής υπηρεσιών 
στον σιδηροδροµικό τοµέα. 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

τηρούνται και δηµοσιεύονται χωριστοί 

λογαριασµοί αποτελεσµάτων χρήσεως και 

ισολογισµοί, αφενός, για την παροχή 

υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς 

εµπορευµάτων και, αφετέρου, για τις 

δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς 

επιβατών. Τα δηµόσια κονδύλια τα οποία 

καταβάλλονται για δραστηριότητες που 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

µεταφοράς ως κοινωφελούς υπηρεσίας, 

πρέπει να εµφανίζονται χωριστά για κάθε 

δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών στους 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

τηρούνται και δηµοσιεύονται χωριστοί 

λογαριασµοί αποτελεσµάτων χρήσεως και 

ισολογισµοί, αφενός, για την παροχή 

υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς 

εµπορευµάτων και, αφετέρου, για τις 

δραστηριότητες που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς 

επιβατών. Τα δηµόσια κονδύλια τα οποία 

καταβάλλονται για δραστηριότητες που 

αφορούν την παροχή υπηρεσιών 

µεταφοράς ως κοινωφελούς υπηρεσίας, 

πρέπει να εµφανίζονται χωριστά για κάθε 

δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών στους 
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σχετικούς λογαριασµούς και δεν 

µεταφέρονται σε δραστηριότητες που 

αφορούν την παροχή άλλων υπηρεσιών 

µεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέµατα. 

σχετικούς λογαριασµούς και δεν 

µεταφέρονται σε δραστηριότητες που 

αφορούν την παροχή άλλων υπηρεσιών 

µεταφορών ή οποιαδήποτε άλλα θέµατα. 

4. Οι λογαριασµοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 

τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 

την παρακολούθηση της απαγόρευσης της 
µεταφοράς δηµόσιων κονδυλίων από έναν 
τοµέα δραστηριοτήτων σε άλλον. 

4. Προκειµένου να εξασφαλίζεται πλήρης 
διαφάνεια του κόστους υποδοµής, οι 
λογαριασµοί που αφορούν τους 

διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 

τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 

την παρακολούθηση της συµµόρφωσης 
προς τις προηγούµενες παραγράφους και 
της παρακολούθησης της 
χρησιµοποίησης των εσόδων από τέλη 
υποδοµής, των πλεονασµάτων από άλλες 
εµπορικές δραστηριότητες, και των 
δηµόσιων και ιδιωτικών κονδυλίων που 
έχουν καταβληθεί στον διαχειριστή της 
υποδοµής. Τα έσοδα του διαχειριστή της 
υποδοµής δεν επιτρέπεται σε καµιά 
περίπτωση να χρησιµοποιούνται από 
σιδηροδροµική επιχείρηση ή φορέα ή 
εταιρεία που ελέγχει σιδηροδροµική 
επιχείρηση, διότι αυτό θα ενίσχυε τη θέση 
τους στην αγορά ή θα τους επέτρεπε να 
αποκτήσουν οικονοµικά πλεονεκτήµατα 
έναν άλλων σιδηροδροµικών 
επιχειρήσεων. Η παρούσα διάταξη δεν 
εµποδίζει, υπό την εποπτεία του 
ρυθµιστικού φορέα που αναφέρεται στο 
άρθρο 55, να επιστραφεί, µε τον τόκο της 
αγοράς, το κεφάλαιο που 
χρησιµοποιήθηκε και είχε διατεθεί στον 
διαχειριστή της υποδοµής από τον φορέα 
ή την εταιρεία που ελέγχει τη 
σιδηροδροµική επιχείρηση. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 

απαριθµούµενα στο παράρτηµα ΙΙ 
καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 

µία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 

καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 

µία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 

στην υποδοµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 
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στην υποδοµή, ανατίθενται σε φορείς ή 

επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 

καµία υπηρεσία σιδηροδροµικών 

µεταφορών. Ανεξάρτητα από την 

οργανωτική δοµή, ο στόχος αυτός πρέπει 

να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε.  

3, ανατίθενται σε φορείς ή επιχειρήσεις 
που δεν παρέχουν οι ίδιες καµία υπηρεσία 

σιδηροδροµικών µεταφορών. Ανεξάρτητα 

από την οργανωτική δοµή, ο στόχος αυτός 

πρέπει να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε. 

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

 

Τα κράτη µέλη µπορούν πάντως να 

αναθέτουν σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 

ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, την ευθύνη 

συµµετοχής στην ανάπτυξη της 

σιδηροδροµικής υποδοµής, για παράδειγµα 

µέσω επενδύσεων, συντήρησης και 

χρηµατοδότησης. 

Τα κράτη µέλη µπορούν πάντως να 

αναθέτουν σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 

ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, την ευθύνη 

συµµετοχής στην ανάπτυξη της 

σιδηροδροµικής υποδοµής, για παράδειγµα 

µέσω επενδύσεων, συντήρησης και 

χρηµατοδότησης. 

2. Όταν ο διαχειριστής υποδοµής δεν είναι 

ανεξάρτητος ως προς τη νοµική του 

µορφή, την οργάνωση ή τη λήψη 

αποφάσεων, από κάποια σιδηροδροµική 

επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο IV τµήµατα 3 

και 4, εκτελούνται αντίστοιχα από φορέα 

χρέωσης και από φορέα κατανοµής που 

είναι ανεξάρτητοι ως προς τη νοµική τους 

µορφή, την οργάνωση και τη λήψη 

αποφάσεων από οποιαδήποτε 

σιδηροδροµική επιχείρηση. 

2. Όταν ο διαχειριστής υποδοµής δεν είναι 

ανεξάρτητος ως προς τη νοµική του 

µορφή, την οργάνωση ή τη λήψη 

αποφάσεων, από κάποια σιδηροδροµική 

επιχείρηση, τότε τα καθήκοντα που 

περιγράφονται στο κεφάλαιο IV τµήµατα 3 

και 4, εκτελούνται αντίστοιχα από φορέα 

χρέωσης και από φορέα κατανοµής που 

είναι ανεξάρτητοι ως προς τη νοµική τους 

µορφή, την οργάνωση και τη λήψη 

αποφάσεων από οποιαδήποτε 

σιδηροδροµική επιχείρηση. 

3. Όταν οι διατάξεις του κεφαλαίου IV 

τµήµατα 2 και 3 αναφέρονται σε βασικά 

καθήκοντα των διαχειριστών υποδοµής, 

ερµηνεύονται ως εφαρµοζόµενα στον 

φορέα χρέωσης ή στον φορέα κατανοµής 

για τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους. 

3. Όταν οι διατάξεις του κεφαλαίου IV 

τµήµατα 2 και 3 αναφέρονται σε βασικά 

καθήκοντα των διαχειριστών υποδοµής, 

ερµηνεύονται ως εφαρµοζόµενα στον 

φορέα χρέωσης ή στον φορέα κατανοµής 

για τις αντίστοιχες αρµοδιότητές τους. 

 3α. Η Επιτροπή υποβάλλει, έως τις 31 
∆εκεµβρίου 2012, πρόταση οδηγίας η 
οποία περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε 
τον διαχωρισµό της διαχείρισης της 
υποδοµής από τις δραστηριότητες 
µεταφορών, καθώς επίσης πρόταση για 
το άνοιγµα της εγχώριας αγοράς 
σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών, η 
οποία δεν µεταθέτει το κέντρο βάρους 
από την ποιότητα των υπηρεσιών 
σιδηροδροµικών µεταφορών και 
διασφαλίζει την τήρηση των 
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υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας. 

 

Τροπολογία 55 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη αναπτύσσουν την εθνική 

τους σιδηροδροµική υποδοµή, 

λαµβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις 

συνολικές ανάγκες της Ένωσης. Προς το 

σκοπό αυτό, δηµοσιεύουν το αργότερο δύο 

έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας, στρατηγική ανάπτυξης της 

σιδηροδροµικής υποδοµής µε στόχο την 

ικανοποίηση των µελλοντικών αναγκών 

κινητικότητας µε βάση χρηστή και 

βιώσιµη χρηµατοδότηση των 

σιδηροδροµικών δικτύων. Η εν λόγω 

στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον 

πέντε ετών και είναι ανανεώσιµη. 

1. Τα κράτη µέλη αναπτύσσουν την εθνική 

τους σιδηροδροµική υποδοµή, 

λαµβάνοντας υπόψη, όπου απαιτείται, τις 

συνολικές ανάγκες της Ένωσης. Προς το 

σκοπό αυτό, δηµοσιεύουν το αργότερο δύο 

έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας και µετά από διαβούλευση µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη και τους 
συµφεροντούχους, συµπεριλαµβανοµένων 
των σχετικών τοπικών και περιφερειακών 
αρχών, των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, των κλαδικών 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
εκπροσώπων των χρηστών, στρατηγική 
ανάπτυξης της σιδηροδροµικής υποδοµής 

µε στόχο την ικανοποίηση των 

µελλοντικών αναγκών κινητικότητας µε 

βάση χρηστή και βιώσιµη χρηµατοδότηση 

των σιδηροδροµικών δικτύων. Η εν λόγω 

στρατηγική καλύπτει περίοδο τουλάχιστον 

επτά ετών και είναι ανανεώσιµη. 

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

σχέση µε τα καθήκοντά του, τις διαστάσεις 

της υποδοµής και τις χρηµατοπιστωτικές 

ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων 

επενδύσεων. 

2. Όταν τα έσοδα δεν επαρκούν για την 
κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών 
του διαχειριστή της υποδοµής, µε την 
επιφύλαξη των αρχών χρέωσης των 
άρθρων 31 και 32 της παρούσας οδηγίας, 
και στα πλαίσια των άρθρων 93, 107 και 
108 της Συνθήκης, τα κράτη µέλη 

χορηγούν επίσης στο διαχειριστή 
υποδοµής χρηµατοδότηση επαρκή σε 

σχέση µε τα καθήκοντά του, τις διαστάσεις 

της υποδοµής και τις χρηµατοπιστωτικές 

ανάγκες, ιδίως για την κάλυψη νέων 

επενδύσεων. 

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 

καθορίζεται από το κράτος και 

λαµβάνοντας υπόψη την στρατηγική 

ανάπτυξης της σιδηροδροµικής υποδοµής 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 

3. Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής που 

καθορίζεται από το κράτος και 

λαµβάνοντας υπόψη την στρατηγική 

ανάπτυξης της σιδηροδροµικής υποδοµής 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
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διαχειριστής της υποδοµής καταρτίζει 

επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο 

περιλαµβάνει επενδυτικά και 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Το σχέδιο 

καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

βέλτιστη και αποτελεσµατική χρήση, 

διάθεση και ανάπτυξη της υποδοµής, και, 

παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 

ισοσκελισµός του ισοζυγίου και να 

παρέχονται µέσα για την επίτευξη αυτών 

των στόχων. Ο διαχειριστής υποδοµής 

εξασφαλίζει την διαβούλευση µε τους 

αιτούντες πριν από την έγκριση του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. Ο ρυθµιστικός 
φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 55, 

εκδίδει µη δεσµευτική γνωµοδότηση 

σχετικά µε την καταλληλότητα του 

επιχειρηµατικού σχεδίου όσον αφορά την 

επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

διαχειριστής της υποδοµής καταρτίζει 

επιχειρηµατικό σχέδιο, το οποίο 

περιλαµβάνει επενδυτικά και 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Το σχέδιο 

καταρτίζεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

βέλτιστη και αποτελεσµατική χρήση, 

διάθεση και ανάπτυξη της υποδοµής, και, 

παράλληλα, να διασφαλίζεται ο 

ισοσκελισµός του ισοζυγίου και να 

παρέχονται µέσα για την επίτευξη αυτών 

των στόχων. Ο διαχειριστής υποδοµής 

εξασφαλίζει την διαβούλευση µε τους 

αιτούντες κατά τρόπο που δεν δηµιουργεί 
διακρίσεις, πριν από την έγκριση του 
επενδυτικού σχεδίου, σε σχέση µε τους 
όρους πρόσβασης και χρήσης, τον 
χαρακτήρα, τη διάθεση και την ανάπτυξη 
της υποδοµής. Ο ρυθµιστικός φορέας που 
αναφέρεται στο άρθρο 55, εκδίδει µη 

δεσµευτική γνωµοδότηση σχετικά µε το 

κατά πόσον το επιχειρηµατικό σχέδιο 

πραγµατοποιεί διακρίσεις µεταξύ 

αιτούντων. 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό 

κανονικές επιχειρηµατικές συνθήκες, και 
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει 
την τριετία, οι λογαριασµοί των 
διαχειριστών υποδοµής, ισοσκελίζουν 

τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη 

υποδοµής, τα πλεονάσµατα από άλλες 

εµπορικές δραστηριότητες και την κρατική 

χρηµατοδότηση αφενός και αφετέρου, 

έναντι των δαπανών υποδοµής, 

συµπεριλαµβανόµενων, ενδεχοµένως, και 
των προκαταβολών από το κράτος. 

4. τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, υπό 

κανονικές επιχειρηµατικές συνθήκες, οι 

λογαριασµοί του διαχειριστή της 
υποδοµής τουλάχιστον ισοσκελίζουν, για 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο από µια διετία, 
τα έσοδα από τα τέλη υποδοµής, τα 

πλεονάσµατα από άλλες εµπορικές 

δραστηριότητες, τις µη επιστρεπτέες 
επιχορηγήσεις από ιδιωτικές πηγές, και 
την κρατική χρηµατοδότηση, 
συµπεριλαµβανοµένων ενδεχόµενων 
προκαταβολών από τον κράτος, αφενός, 
και, τις δαπάνες υποδοµής, αφετέρου, 
συµπεριλαµβανόµενης, όπου έχει 
εφαρµογή, της βιώσιµης 
χρηµατοδότησης από µακροπρόθεσµες 
ανανεώσεις στοιχείων ενεργητικού· 

Με την επιφύλαξη του ενδεχόµενου 

µακροπρόθεσµου στόχου κάλυψης, από 

τους χρήστες, του κόστους υποδοµής όλων 

των τρόπων µεταφοράς, βάσει δικαίου και 

αµερόληπτου ανταγωνισµού µεταξύ 

τρόπων µεταφοράς, όταν οι 

σιδηροδροµικές µεταφορές είναι σε θέση 

να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους 

µεταφοράς, εντός του πλαισίου χρέωσης 

Με την επιφύλαξη του ενδεχόµενου 

µακροπρόθεσµου στόχου κάλυψης, από 

τους χρήστες, του κόστους υποδοµής όλων 

των τρόπων µεταφοράς, βάσει δικαίου και 

αµερόληπτου ανταγωνισµού µεταξύ 

τρόπων µεταφοράς, όταν οι 

σιδηροδροµικές µεταφορές είναι σε θέση 

να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους 

µεταφοράς, εντός του πλαισίου χρέωσης 
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που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, ένα 

κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από το 

διαχειριστή υποδοµής να ισοσκελίζει τους 

λογαριασµούς του χωρίς κρατική 

χρηµατοδότηση. 

που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, ένα 

κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από το 

διαχειριστή υποδοµής να ισοσκελίζει τους 

λογαριασµούς του χωρίς κρατική 

χρηµατοδότηση. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 

εφαρµόζονται για χρέη ή τους συναφείς 

τόκους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις µετά 

τις 15 Μαρτίου 2001 ή την ηµεροµηνία 
προσχώρησης στην Ένωση για τα κράτη 
µέλη που προσχώρησαν στην Ένωση 
µετά τις 15 Μαρτίου 2001. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 

εφαρµόζονται για χρέη ή τους συναφείς 

τόκους που βαρύνουν τις επιχειρήσεις µετά 

την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Παραµένει απαραίτητο να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις υγιή οικονοµική βάση και να απαλλαγούν 

από το ιστορικό χρέος τους. Τούτο δεν έχει συµβεί σε πολλές χώρες, παρά το γεγονός ότι οι 

σχετικές διατάξεις εγκρίθηκαν ήδη από το 1991 (οδηγία 91/440/ΕΟΚ). Για να προωθηθεί 

αποτελεσµατικά ο τοµέας σιδηροδρόµων είναι απαραίτητη η απαλλαγή. Για το σκοπό αυτό η 

ηµεροµηνία της 15ης Μαρτίου 2001 ή της ένταξης για τα νέα κράτη µέλη είναι υπερβολικά 

πρώιµη. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει οι 
συνθήκες πρόσβασης στη σιδηροδροµική 
υποδοµή να οδηγούν σε αδυναµία των 
επιβατών να λάβουν πληροφορίες ή να 
αγοράσουν εισιτήριο για τη µετάβαση 
από έναν τόπο σε έναν άλλο, ανεξάρτητα 
από το πόσοι φορείς σιδηροδροµικών 
µεταφορών παρέχουν, αποκλειστικά ή εν 
µέρει, υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών 
µεταξύ των δύο αυτών τόπων. 
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Αιτιολόγηση 

Σε καµία περίπτωση, οι συνθήκες πρόσβασης στη σιδηροδροµική υποδοµή δεν πρέπει να οδηγούν 

στην αδυναµία των επιβατών να λάβουν πληροφορίες και να αγοράσουν εισιτήριο για να φτάσουν 

από τον έναν τόπο στον άλλον, ασχέτως του πόσοι συντελεστές σιδηροδροµικής υποδοµής 

παρέχουν, συνολικά ή εν µέρει, υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών µεταξύ των δύο αυτών τόπων. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει 
εκτελεστικά µέτρα που καθορίζουν 

λεπτοµερώς την ακολουθητέα διαδικασία 

και τα κριτήρια εφαρµογής της παρούσας 

παραγράφου. Τα εν λόγω µέτρα, τα οποία 

αποσκοπούν στην εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας υπό οµοιόµορφες συνθήκες, 

θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 63 παράγραφος 3. 

Η Επιτροπή εκδίδει, µε βάση την πείρα 
που έχουν αποκοµίσει οι ρυθµιστικοί 
φορείς, εντός 18 µηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
εκτελεστικά µέτρα που καθορίζουν 

λεπτοµερώς την ακολουθητέα διαδικασία 

και τα κριτήρια εφαρµογής της παρούσας 

παραγράφου. Τα εν λόγω µέτρα, τα οποία 

αποσκοπούν στην εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας υπό οµοιόµορφες συνθήκες, 

θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 3. 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή πρέπει να υποχρεούται να ενεργήσει εντός περιόδου 18 µηνών µετά τη θέση σε ισχύ, 

η οποία θεωρείται επαρκώς µεγάλη περίοδος για την απόκτηση εµπειρίας όσον αφορά το 

χειρισµό της χορήγησης πρόσβασης σε σιδηροδροµικές υποδοµές. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρµόδιες αρχές και οι σιδηροδροµικές 

επιχειρήσεις που παρέχουν τις δηµόσιες 

υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 

ρυθµιστικό φορέα ή φορείς τις 

πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 

να λάβει απόφαση. Ο ρυθµιστικός φορέας 

εξετάζει τις παρεχόµενες πληροφορίες, 

διαβουλευόµενος µε όλα τα ενδιαφερόµενα 

Οι αρµόδιες αρχές και οι σιδηροδροµικές 

επιχειρήσεις που παρέχουν τις δηµόσιες 

υπηρεσίες παρέχουν στον σχετικό 

ρυθµιστικό φορέα ή φορείς τις 

πληροφορίες που ευλόγως απαιτούνται για 

να λάβει απόφαση. Ο ρυθµιστικός φορέας 
εξετάζει τις παρεχόµενες πληροφορίες, 

διαβουλευόµενος µε όλα τα ενδιαφερόµενα 
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µέρη, κατά περίπτωση, και τα ενηµερώνει 

για την αιτιολογηµένη απόφασή του εντός 

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

µέρη, κατά περίπτωση, και τα ενηµερώνει 

για την αιτιολογηµένη απόφασή του εντός 

ενός µηνός από την παραλαβή της 
καταγγελίας. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει 
εκτελεστικά µέτρα που καθορίζουν 

λεπτοµερώς την ακολουθητέα διαδικασία 

και τα κριτήρια εφαρµογής των 

παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος 

άρθρου. Τα εν λόγω µέτρα, που 

αποσκοπούν στην εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας υπό οµοιόµορφες συνθήκες, 

θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις 

σύµφωνα µε το άρθρο 63 παράγραφος 3. 

4. Η Επιτροπή εκδίδει, µε βάση την πείρα 
που έχουν αποκοµίσει οι ρυθµιστικοί 
φορείς, εντός 18 µηνών από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
εκτελεστικά µέτρα που καθορίζουν 

λεπτοµερώς την ακολουθητέα διαδικασία 

και τα κριτήρια εφαρµογής των 

παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος 

άρθρου. Τα εν λόγω µέτρα, που 

αποσκοπούν στην εφαρµογή της παρούσας 

οδηγίας υπό οµοιόµορφες συνθήκες, 

θεσπίζονται ως εκτελεστικές πράξεις 

σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 63 παράγραφος 3. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία καθιστά υποχρεωτική για την Επιτροπή την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που 

καθορίζουν τη διαδικασία και τα κριτήρια για τις διατάξεις που συνδέονται µε τον περιορισµό του 

δικαιώµατος πρόσβασης για υπηρεσίες που καλύπτονται πλήρως ή ολοκληρωτικά από δηµόσιες 

υπηρεσίες και σχετικά µε τα αιτήµατα που παραπέµπονται στους ρυθµιστικούς φορείς. Η 

Επιτροπή υποχρεούται να ενεργήσει εντός 18 µηνών µετά τη θέση σε ισχύ της οδηγίας.  

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή εκπονεί συγκριτική ανάλυση 
των µεθόδων καθορισµού του ύψους των 
τελών στα κράτη µέλη, προκειµένου να 
καθιερώσει ενιαία µέθοδο υπολογισµού 



 

 

 PE472.775/ 35 

 EL 

για τον καθορισµό του ύψους των τελών. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

1. Οι διαχειριστές υποδοµής παρέχουν 
στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, χωρίς 
διακρίσεις, την ελάχιστη δέσµη πρόσβασης 
που καθορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ 

σηµείο 1. 

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

διακρίσεις. 

2. Οι φορείς εκµετάλλευσης 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης παρέχουν 
σε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
πρόσβαση, συµπεριλαµβανοµένης της 
τροχαίας πρόσβασης, στις εγκαταστάσεις 
που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ 
σηµείο 2, και στις υπηρεσίες που 
παρέχονται στις εγκαταστάσεις αυτές, 
χωρίς διακρίσεις, υπό την εποπτεία του 
ρυθµιστικού φορέα σύµφωνα µε το άρθρο 
56. 

Αν ο φορέας εκµετάλλευσης 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης ανήκει σε 

εταιρεία ή οντότητα που επίσης 

δραστηριοποιείται και διατηρεί 

δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον µία από 

τις αγορές σιδηροδροµικών µεταφορών για 

τις οποίες χρησιµοποιείται η εγκατάσταση, 

ο φορέας εκµετάλλευσης οργανώνεται έτσι 

ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο 

νοµικό, οργανωτικό και λήψης αποφάσεων 
από την εν λόγω εταιρεία ή οντότητα.  

Αν ο φορέας εκµετάλλευσης 

εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 
ανήκει σε εταιρία ή οντότητα που επίσης 

δραστηριοποιείται και διατηρεί 

δεσπόζουσα θέση σε τουλάχιστον µία από 

τις αγορές σιδηροδροµικών µεταφορών για 

τις οποίες χρησιµοποιείται η εγκατάσταση, 

ο φορέας εκµετάλλευσης οργανώνεται έτσι 

ώστε να καταστεί ανεξάρτητος σε επίπεδο 

οργανωτικό και λήψης αποφάσεων από την 

εν λόγω εταιρία ή οντότητα. Ο φορέας 
εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης και η συγκεκριµένη 
οντότητα ή εταιρία πρέπει να έχουν 
χωριστή λογιστική, 
συµπεριλαµβανοµένων χωριστών 
λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Τα αιτήµατα σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 

εγκατάσταση εξυπηρέτησης µπορούν να 

απορριφθούν µόνο εάν υπάρχουν βιώσιµες 

Τα αιτήµατα σιδηροδροµικών 
επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 

εγκατάσταση εξυπηρέτησης πρέπει να 
διεκπεραιώνονται µέσα σε καθορισµένο 
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εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 

επιτρέπουν την εκµετάλλευση των οικείων 

µεταφορών εµπορευµάτων ή επιβατών 

στην ίδια διαδροµή υπό οικονοµικά 

αποδεκτούς όρους. Το βάρος της 
απόδειξης της ύπαρξης βιώσιµης 
εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 
εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης. 

χρονικό πλαίσιο καθοριζόµενο από τον 
εθνικό ρυθµιστικό φορέα, µπορούν δε να 
απορριφθούν µόνο εάν υπάρχουν βιώσιµες 

εναλλακτικές επιλογές, οι οποίες τους 

επιτρέπουν την εκµετάλλευση των οικείων 

µεταφορών εµπορευµάτων ή επιβατών 

στην ίδια διαδροµή υπό οικονοµικά 

αποδεκτούς όρους. Αν ο φορέας 
εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης αρνηθεί την πρόσβαση σε 
εγκατάσταση εξυπηρέτησης, πρέπει να 
προτείνει οικονοµικά και τεχνικά βιώσιµη 
εναλλακτική επιλογή και να αιτιολογήσει 
την άρνησή του εγγράφως. Η άρνηση 
αυτή δεν υποχρεώνει τον φορέα 
εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης να επενδύσει σε πόρους ή 
εγκαταστάσεις προκειµένου να µπορεί να 
ικανοποιεί όλα τα αιτήµατα των 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.  

Όταν ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιµετωπίζει 

συγκρουόµενα αιτήµατα επιχειρεί το 

βέλτιστο δυνατό συνδυασµό όλων των 

απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιµη 

εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 

να συνδυαστούν όλα τα αιτήµατα χρήσης 

µεταφορικής ικανότητας της οικείας 

εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγµένων 

αναγκών, ο ρυθµιστικός φορέας που 

αναφέρεται στο άρθρο 55 λαµβάνει, µε 

δική του πρωτοβουλία ή βάσει 

καταγγελίας, κατάλληλα µέτρα για να 

εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόµενο µέρος 

της µεταφορικής ικανότητας διατίθεται 

στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πλην 

εκείνων που αποτελούν µέρος της 

εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 

ανήκει ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδµητες 

εγκαταστάσεις συντήρησης και λοιπές 

τεχνικές εγκαταστάσεις που 

αναπτύσσονται για συγκεκριµένο νέο 
τροχαίο υλικό µπορούν να προορίζονται 

για τη χρήση µίας σιδηροδροµικής 

επιχείρησης για περίοδο πέντε ετών από 
την έναρξη λειτουργίας. 

Όταν ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης εξυπηρέτησης αντιµετωπίζει 

συγκρουόµενα αιτήµατα επιχειρεί το 

βέλτιστο δυνατό συνδυασµό όλων των 

απαιτήσεων. Εάν δεν υφίσταται βιώσιµη 

εναλλακτική επιλογή και είναι αδύνατον 

να συνδυαστούν όλα τα αιτήµατα χρήσης 

µεταφορικής ικανότητας της οικείας 

εγκατάστασης βάσει των αποδεδειγµένων 

αναγκών, ο ρυθµιστικός φορέας που 

αναφέρεται στο άρθρο 55 λαµβάνει, µε 

δική του πρωτοβουλία ή βάσει καταγγελίας 

αιτούντος, κατάλληλα µέτρα που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των 
ενδιαφεροµένων συµφεροντούχων, για να 
εξασφαλίσει ότι το ενδεικνυόµενο µέρος 

της µεταφορικής ικανότητας διατίθεται 

στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πλην 

εκείνων που αποτελούν µέρος της 

εταιρείας ή της οντότητας στην οποία 

ανήκει ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης. Ωστόσο, οι νεόδµητες 

εγκαταστάσεις συντήρησης και λοιπές 

τεχνικές εγκαταστάσεις που 

αναπτύσσονται για νέο τροχαίο υλικό 
υψηλών ταχυτήτων, όπως αναφέρεται 
στην απόφαση 2008/232/ΕΚ της 
Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 2008, 
σχετικά µε τεχνική προδιαγραφή 
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διαλειτουργικότητας για το υποσύστηµα 
Τροχαίο υλικό του διευρωπαϊκού 
σιδηροδροµικού συστήµατος υψηλών 
ταχυτήτων1, µπορούν να προορίζονται για 
τη χρήση µίας σιδηροδροµικής 

επιχείρησης για περίοδο δέκα ετών από 
την έναρξη λειτουργίας. 

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 

χρησιµοποιηθεί επί τουλάχιστον δύο 
συνεχή έτη, ο ιδιοκτήτης της ανακοινώνει 
δηµόσια ότι η εκµετάλλευση της 

εγκατάστασης διατίθεται για απλή 

µίσθωση ή χρονοµίσθωση. 

Αν η εγκατάσταση εξυπηρέτησης δεν 

χρησιµοποιηθεί επί τουλάχιστον ένα έτος, 
και έχει εκφραστεί από σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις προς τον φορέα 
εκµετάλλευσης της εν λόγω 
εγκατάστασης εξυπηρέτησης ενδιαφέρον 
για πρόσβαση στην εγκατάσταση µε βάση 
αποδεδειγµένες ανάγκες, ο ιδιοκτήτης της 
ανακοινώνει δηµόσια ότι η εκµετάλλευση 

της εγκατάστασης διατίθεται για απλή 

µίσθωση ή χρονοµίσθωση, για 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε τον 
σιδηροδροµικό τοµέα, εκτός αν ο φορέας 
εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 
αποδείξει ότι δεν είναι δυνατή η χρήση 
της από οποιαδήποτε σιδηροδροµική 
επιχείρηση, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία µετατροπής. 

3. Όταν ο διαχειριστής υποδοµής παρέχει 
οποιοδήποτε µέρος του φάσµατος 

υπηρεσιών που περιγράφονται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3, ως πρόσθετες 

υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 

αιτήµατος σε σιδηροδροµική επιχείρηση 

κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. 

3. Όταν ο φορέας εκµετάλλευσης της 
υπηρεσίας παρέχει οποιοδήποτε µέρος του 

φάσµατος υπηρεσιών που περιγράφονται 

στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 3, ως πρόσθετες 

υπηρεσίες, τότε τις παρέχει κατόπιν 

αιτήµατος σε σιδηροδροµική επιχείρηση 

κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. 

4. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 

µπορούν να ζητούν ευρύτερο φάσµα των 

απαριθµούµενων στο παράρτηµα ΙΙΙ 

σηµείο 4 βοηθητικών υπηρεσιών από το 

διαχειριστή υποδοµής ή από άλλους 

προµηθευτές. Ο διαχειριστής υποδοµής 
δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες 

αυτές. 

4. Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 

µπορούν να ζητούν ευρύτερο φάσµα των 

απαριθµούµενων στο Παράρτηµα ΙΙΙ 

σηµείο 4 βοηθητικών υπηρεσιών από το 

διαχειριστή υποδοµής ή από άλλους φορείς 
εκµετάλλευσης εγκατάστασης 
εξυπηρέτησης. Ο διαχειριστής υποδοµής 
δεν υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες 

αυτές. 

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

 

 __________________ 
1 ΕΕ L 84 της 26.3.2008, σ. 132. 
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Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. ∆ιατάξεις που περιλαµβάνονται σε 
διασυνοριακές συµφωνίες µεταξύ κρατών 
µελών που εισάγουν διακρίσεις µεταξύ 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων ή που 
περιορίζουν την ελευθερία των 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων να 

εκµεταλλεύονται διασυνοριακές µεταφορές 

καταργούνται. 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
διασυνοριακές συµφωνίες που συνάπτουν 
να µην εισάγουν διακρίσεις εις βάρος 
ορισµένων σιδηροδροµικών επιχειρήσεων 
ούτε να συνιστούν περιορισµούς της 
ελευθερίας των σιδηροδροµικών 
επιχειρήσεων να εκµεταλλεύονται 

διασυνοριακές µεταφορές. 

Αιτιολόγηση 

Οι διασυνοριακές συµφωνίες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην αυτονοµία των 

κρατών µελών και να ανήκουν στην αρµοδιότητά τους. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να παρεµβαίνει παρά 

µόνο εάν τα κράτη µέλη δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν επαρκώς τους στόχους και εάν ή 

Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να τους υλοποιήσει καλύτερα. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει µέτρα 

εφαρµογής που καθορίζουν λεπτοµερώς 
την ακολουθητέα διαδικασία για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Τα 
εν λόγω µέτρα, που αποσκοπούν στην 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας υπό 

οµοιόµορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως 

εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 63 παράγραφος 3. 

Η Επιτροπή µπορεί να εκδώσει µέτρα 

εφαρµογής για τον καθορισµό των 
διαδικαστικών λεπτοµερειών της 
διαδικασίας συνεργασίας που αναφέρεται 
στο προηγούµενο εδάφιο. Τα εν λόγω 
µέτρα εφαρµογής, που αποσκοπούν στην 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας υπό 

οµοιόµορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως 

εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τη 
διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 64 
παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προσδιορίζει περαιτέρω το στόχο των µέτρων εφαρµογής που µπορεί να εκδίδει η 

Επιτροπή.  
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Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες 

ρυθµίσεις προκειµένου να παρακολουθεί 

τις τεχνικές και οικονοµικές συνθήκες και 

τις εξελίξεις στην αγορά των ευρωπαϊκών 

σιδηροδροµικών µεταφορών. 

1. Η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες 

ρυθµίσεις προκειµένου να παρακολουθεί 

τις τεχνικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
συνθήκες και τις εξελίξεις στην αγορά, 

συµπεριλαµβανοµένων των εξελίξεων 
στον τοµέα της απασχόλησης, καθώς και 
τη συµµόρφωση προς τη σχετική 
ενωσιακή νοµοθεσία στον τοµέα των 
ευρωπαϊκών σιδηροδροµικών µεταφορών.  

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 

εργασίες της συνεργάζεται στενά µε 

αντιπροσώπους των κρατών µελών και 

αντιπροσώπους των ενδιαφεροµένων 

κλάδων, συµπεριλαµβανοµένων των 
χρηστών, προκειµένου να τους δώσει τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα 

την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού τοµέα 

και την εξέλιξη της αγοράς, να αξιολογούν 

τις συνέπειες των µέτρων που έχουν 

θεσπιστεί και να αναλύουν τον αντίκτυπο 

των µέτρων που σκοπεύει να λάβει η 

Επιτροπή. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατά τις 

εργασίες της συνεργάζεται στενά µε 

αντιπροσώπους των κρατών µελών, 

συµπεριλαµβανοµένων εκπροσώπων των 
ρυθµιστικών φορέων που αναφέρονται 
στο άρθρο 55, και αντιπροσώπους των 
ενδιαφεροµένων κλάδων, 

συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών 
τοπικών και περιφερειακών αρχών, των 
κοινωνικών εταίρων και των χρηστών 
του σιδηροδροµικού τοµέα, προκειµένου 
να τους δώσει τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν καλύτερα την ανάπτυξη 

του σιδηροδροµικού τοµέα και την εξέλιξη 

της αγοράς, να αξιολογούν τις συνέπειες 

των µέτρων που έχουν θεσπιστεί και να 

αναλύουν τον αντίκτυπο των µέτρων που 

σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή. Η 
Επιτροπή µεριµνά επίσης για τη 
συµµετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Σιδηροδρόµων, όπου είναι σκόπιµο.  

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη χρήση των 

δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-

πλαίσιο στον τοµέα των σιδηροδρόµων, 

ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδοµή, 

την κατανοµή της µεταφορικής 

ικανότητας, τις επενδύσεις για 

σιδηροδροµικές υποδοµές, τις εξελίξεις 

όσον αφορά τις τιµές και την ποιότητα των 

υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, 

τις σιδηροδροµικές µεταφορές που 

καλύπτονται από συµβάσεις δηµόσιας 

υπηρεσίας, τη χορήγηση αδειών και την 

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί τη χρήση των 
δικτύων και την εξέλιξη των συνθηκών-

πλαίσιο στον τοµέα των σιδηροδρόµων, 

ιδίως τη χρέωση τελών για την υποδοµή, 

την κατανοµή της µεταφορικής 

ικανότητας, τις επενδύσεις για 

σιδηροδροµικές υποδοµές, τις εξελίξεις 

όσον αφορά τις τιµές και την ποιότητα των 

υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, 

τις σιδηροδροµικές µεταφορές που 

καλύπτονται από συµβάσεις δηµόσιας 

υπηρεσίας, τη χορήγηση αδειών, τον 
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εξέλιξη του βαθµού εναρµόνισης µεταξύ 

κρατών µελών. Εξασφαλίζει την ενεργό 
συνεργασία µεταξύ των ενδεδειγµένων 
ρυθµιστικών φορέων στα κράτη µέλη. 

βαθµό ανοίγµατος της αγοράς, και την 
εξέλιξη του βαθµού εναρµόνισης, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα κοινωνικά 
δικαιώµατα, µεταξύ και εντός των 
κρατών µελών. 

4. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο σχετικά µε: 

4. Η Επιτροπή, υποβάλλει ανά διετία 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

το Συµβούλιο σχετικά µε: 

α) τις εξελίξεις της εσωτερικής αγοράς 

σιδηροδροµικών µεταφορών· 

α) τις εξελίξεις της εσωτερικής αγοράς 

σιδηροδροµικών µεταφορών 
συµπεριλαµβανοµένου του βαθµού 
ανοίγµατος της αγοράς·  

β) τις συνθήκες-πλαίσιο, 

συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων 

σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών· 

β) τις συνθήκες-πλαίσιο, 

συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων 

σιδηροδροµικών µεταφορών επιβατών· 

 βα) την εξέλιξη της απασχόλησης, των 
συνθηκών εργασίας και των κοινωνικών 
συνθηκών στον συγκεκριµένο τοµέα· 

γ) την κατάσταση του ευρωπαϊκού δικτύου 

σιδηροδροµικών µεταφορών· 

γ) την κατάσταση του ευρωπαϊκού δικτύου 

σιδηροδροµικών µεταφορών· 

δ) τη χρησιµοποίηση των δικαιωµάτων 

πρόσβασης· 

δ) τη χρησιµοποίηση των δικαιωµάτων 

πρόσβασης· 

ε) τα εµπόδια για την επίτευξη 

αποτελεσµατικότερων σιδηροδροµικών 

µεταφορών· 

ε) τα εµπόδια για την επίτευξη 

αποτελεσµατικότερων σιδηροδροµικών 

µεταφορών · 

στ) τους περιορισµούς της υποδοµής· στ) τους περιορισµούς της υποδοµής· 

ζ) την ανάγκη νοµοθεσίας. ζ) την ανάγκη νοµοθεσίας. 

5. Για την παρακολούθηση της αγοράς από 

την Επιτροπή, τα κράτη µέλη υποβάλλουν 

σε ετήσια βάση τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV, 

καθώς και όλα τα άλλα απαραίτητα 

στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή. 

5. Για την παρακολούθηση της αγοράς από 

την Επιτροπή, τα κράτη µέλη υποβάλλουν 

σε ετήσια βάση τις ακόλουθες 
πληροφορίες όπως περιλαµβάνονται στο 

παράρτηµα IV, καθώς και όλα τα άλλα 

απαραίτητα στοιχεία που ζητεί η Επιτροπή: 

 α) εξέλιξη των επιδόσεων των 
σιδηροδροµικών µεταφορών και 
αντιστάθµιση για υποχρεώσεις δηµόσιας 
υπηρεσίας (Υ∆Υ)· 

 β) βαθµός ανοίγµατος της αγοράς και 
θεµιτού ανταγωνισµού σε κάθε κράτος 
µέλος και µερίδιο των σιδηροδροµικών 
επιχειρήσεων στις συνολικές επιδόσεις 
στον τοµέα των µεταφορών· 

 γ) πόροι και δραστηριότητες των 
ρυθµιστικών φορέων που αφορούν 
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αποκλειστικά τη λειτουργία τους ως 
οργάνων προσφυγής· 

 δ) σηµαντικότερες εξελίξεις όσον αφορά 
την αναδιοργάνωση της κατεστηµένης 
σιδηροδροµικής επιχείρησης και τη 
θέσπιση/εφαρµογή εθνικών στρατηγικών 
για τις µεταφορές κατά το προηγούµενο 
έτος· 

 ε) σηµαντικές πρωτοβουλίες/µέτρα 
κατάρτισης στον τοµέα των 
σιδηροδροµικών µεταφορών σε κράτος 
µέλος κατά το προηγούµενο έτος· 

 στ) απασχόληση και κοινωνικές συνθήκες 
στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, τους 
διαχειριστές της υποδοµής και άλλες 
επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα 
στον σιδηροδροµικό τοµέα, στο τέλος του 
προηγούµενου έτους· 

 ζ) επενδύσεις στο σιδηροδροµικό δίκτυο 
υψηλών ταχυτήτων κατά τη διάρκεια του 
προηγούµενου έτους· 

 η) µήκος σιδηροδροµικού δικτύου στο 
τέλος του προηγούµενου έτους· 

 θ) τέλη τροχαίας πρόσβασης κατά το 
προηγούµενο έτος· 

 ι) ύπαρξη µηχανισµού επιδόσεων που έχει 
θεσπιστεί σύµφωνα µε το άρθρο 35 της 
παρούσας οδηγίας· 

 ια) αριθµός σιδηροδροµικών αδειών σε 
ισχύ, που έχουν εκδοθεί από αρµόδιες 
εθνικές αρχές· 

 ιβ) κατάσταση της εγκατάστασης 
ERTMS· 

 ιγ) αριθµός περιστατικών, ατυχηµάτων 
και σοβαρών ατυχηµάτων όπως 
ορίζονται στην οδηγία 2004/49/ΕΚ, τα 
οποία συνέβησαν στο δίκτυο κατά το 
προηγούµενο έτος· 

 ιδ) άλλες σχετικές εξελίξεις· 

 ιε) ανάπτυξη των αγορών συντήρησης 
και βαθµός ανοίγµατος της αγοράς 
υπηρεσιών συντήρησης· 

Το παράρτηµα IV µπορεί να τροποποιείται 

βάσει της εµπειρίας, σύµφωνα µε τη 

Το παράρτηµα IV µπορεί να τροποποιείται 
µε βάση την κτηθείσα πείρα, προκειµένου 
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διαδικασία του άρθρου 60. να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της 
σιδηροδροµικής αγοράς, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 60α. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

µέτρα, που αποσκοπούν στην εφαρµογή 

της παρούσας οδηγίας υπό οµοιόµορφες 

συνθήκες, θεσπίζονται ως εκτελεστικές 

πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 63 
παράγραφος 3. 

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικά µέτρα 
στα οποία προσδιορίζονται οι 
διαδικαστικές λεπτοµέρειες που πρέπει να 
ακολουθούνται για την έκδοση αδειών 
και την κατάρτιση κοινού υποδείγµατος 
της άδειας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο Μέρος 2. Τα εν λόγω 
εκτελεστικά µέτρα, που αποσκοπούν στην 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας υπό 

οµοιόµορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως 

εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε τη 
διαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 64 
παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προσδιορίζει περαιτέρω το στόχο των µέτρων εφαρµογής που µπορεί να εκδίδει η 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – στοιχείο δ) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρές ή 
κατ' εξακολούθηση παραβάσεις 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

κοινωνική ή εργατική νοµοθεσία, 

περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεων 

δυνάµει της νοµοθεσίας περί προστασίας 

της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζοµένων, καθώς και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

δ) δεν έχουν καταδικαστεί για 

οποιεσδήποτε παραβάσεις υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την κοινωνική ή 

εργατική νοµοθεσία, περιλαµβανοµένων 

των υποχρεώσεων δυνάµει της νοµοθεσίας 

περί προστασίας της ασφάλειας, της 
εργασιακής ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων, καθώς και των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
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τελωνειακή νοµοθεσία, στην περίπτωση 

εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει 

διασυνοριακές εµπορευµατικές µεταφορές 

που υπόκεινται σε τελωνειακές 

διαδικασίες. 

τελωνειακή νοµοθεσία, στην περίπτωση 

εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει 

διασυνοριακές εµπορευµατικές µεταφορές 

που υπόκεινται σε τελωνειακές 

διαδικασίες. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ενισχύει το σεβασµό της ασφάλειας και του εργατικού δικαίου, καθιστώντας 

απαραίτητη προϋπόθεση την καλή φήµη που πρέπει να έχουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 

όταν υποβάλλουν αίτηση για άδεια.  

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη 

χρηµατοοικονοµική επιφάνεια θεωρείται 

ότι πληρούνται, όταν η σιδηροδροµική 

επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για 

τη χορήγηση άδειας µπορεί να αποδείξει 

ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις 

της, οι οποίες καθορίζονται µε βάση 

ρεαλιστικές εκτιµήσεις, για περίοδο 12 

µηνών. 

Οι απαιτήσεις όσον αφορά τη 

χρηµατοοικονοµική επιφάνεια θεωρείται 

ότι πληρούνται, όταν η σιδηροδροµική 

επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση για 

τη χορήγηση άδειας µπορεί να αποδείξει 

ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις 

τρέχουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις 

της, οι οποίες καθορίζονται µε βάση 

ρεαλιστικές εκτιµήσεις, για περίοδο 12 

µηνών. Οι αρχές αδειοδότησης ελέγχουν 
τη χρηµατοοικονοµική επιφάνεια βάσει 
των ετήσιων λογαριασµών της 
σιδηροδροµικής  επιχείρησης, ή, για τις 
αιτούσες επιχειρήσεις που δεν είναι σε 
θέση να παρουσιάσουν ετήσιους 
λογαριασµούς, βάσει του ετήσιου 
ισολογισµού. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία υιοθετεί το παράρτηµα V το οποίο θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειµένου.  
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Τροπολογία  69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για το σκοπό αυτό, κάθε αίτηση άδειας 

συνοδεύεται τουλάχιστον από τα 
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο 
παράρτηµα V. 

Για το σκοπό αυτό, κάθε αίτηση άδειας 

πρέπει να περιλαµβάνει λεπτοµερή 
πληροφοριακά στοιχεία για τα ακόλουθα: 

 α) διαθέσιµοι χρηµατοοικονοµικοί πόροι, 
περιλαµβανοµένων τραπεζικών 
καταθέσεων, προκαταβολών επί 
τρέχοντος λογαριασµού, και δανείων· 

 β) κεφάλαια και στοιχεία του ενεργητικού 
ρευστοποιήσιµα ως εγγύηση· 

 γ) κεφάλαιο εκµετάλλευσης· 

 δ) σχετικά έξοδα, περιλαµβανοµένων 
εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί 
οχηµάτων, οικοπέδων, κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού· 

 ε) βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης· 

 στ) φόροι και εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. 

Αιτιολόγηση 

Επαναλαµβάνεται από το παράρτηµα V το οποίο θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειµένου. Οι 

αιτούντες πρέπει επίσης να παρέχουν λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις πληρωµές 

φόρων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ο φορέας χορήγησης αδείας θεωρεί ότι ο 
αιτών δεν διαθέτει την απαιτούµενη 
χρηµατοοικονοµική επιφάνεια, όταν είναι 
υπερήµερος όσον αφορά την καταβολή 
σηµαντικών ποσών εκ φόρου ή 
κοινωνικών εισφορών, συνεπεία της 
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δραστηριότητάς του. 

Αιτιολόγηση 

Επαναλαµβάνεται από το παράρτηµα V το οποίο θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειµένου.  

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – εδάφιο 2 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η χρηµατοοικονοµική επιφάνεια είναι 
δυνατόν να αποδεικνύεται µε την 
υποβολή έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης 
και κατάλληλων εγγράφων από τράπεζα, 
δηµόσιο ταµιευτήριο, οικονοµικό ελεγκτή 
ή ορκωτό λογιστή. Τα έγγραφα αυτά 
πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες 
σχετικά µε τα σηµεία που αναφέρονται 
στα στοιχεία α) έως στ) της παραγράφου 
2 του παρόντος άρθρου. 

Αιτιολόγηση 

Επαναλαµβάνεται από το παράρτηµα V το οποίο θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειµένου. 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – τρίτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτηµα V θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του κειµένου. Κατά συνέπεια, τα περιεχόµενά του 

µεταφέρονται εξ ολοκλήρου στο άρθρο 20.  
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Τροπολογία  73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την 

επαγγελµατική επάρκεια πληρούνται όταν 

η αιτούσα σιδηροδροµική επιχείρηση είναι 

σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει  ή θα 

διαθέτει διαχειριστική οργάνωση µε τις 

απαραίτητες γνώσεις ήπείρα για την 

ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση 

επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας 

όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που 

ορίζονται στην άδεια εκµετάλλευσης. 

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την 

επαγγελµατική επάρκεια πληρούνται όταν 

η αιτούσα σιδηροδροµική επιχείρηση είναι 

σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει  ή θα 

διαθέτει διαχειριστική οργάνωση µε τις 

απαραίτητες γνώσεις ή πείρα για την 

ασφαλή και αξιόπιστη άσκηση 

επιχειρησιακού ελέγχου και εποπτείας 

όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που 

ορίζονται στην άδεια εκµετάλλευσης. Η 
επιχείρηση αποδεικνύει επίσης ότι τη 
στιγµή της αίτησης διαθέτει 
πιστοποιητικό ασφαλείας, όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 
2004/49/ΕΚ.  

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007του 

Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου η σιδηροδροµική επιχείρηση 

είναι επαρκώς ασφαλισµένη, ώστε να 

καλύπτεται κατ' εφαρµογήν της εθνικής 

και διεθνούς νοµοθεσίας από πλευράς 

αστικής ευθύνης ατυχηµάτων, ιδίως όσον 

αφορά τα εµπορεύµατα, το ταχυδροµείο 

και τους τρίτους. 

Με την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 
σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις των επιβατών 
σιδηροδροµικών γραµµών1, η 
σιδηροδροµική επιχείρηση είναι επαρκώς 

ασφαλισµένη ή διαθέτει ισοδύναµες 
εγγυήσεις και συµφωνίες εγκεκριµένες 
από τον ρυθµιστικό φορέα, ώστε να 
καλύπτεται κατ' εφαρµογήν της εθνικής 

και διεθνούς νοµοθεσίας από πλευράς 

αστικής ευθύνης ατυχηµάτων, ιδίως όσον 

αφορά τα εµπορεύµατα, το ταχυδροµείο 

και τους τρίτους. 

 ___________________ 

1 ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14.  



 

 

 PE472.775/ 47 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει στις κληρονοµικές σιδηροδροµικές δραστηριότητες που κάνουν 

χρήση του εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου και υπόκεινται σε έγκριση από τον εθνικό ρυθµιστικό 

φορέα. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο διαχειριστής υποδοµής, ύστερα από 

διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

συµπεριλαµβανοµένου του ρυθµιστικού 

φορέα του άρθρου 55, συντάσσει και 

δηµοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία 

λαµβάνεται έναντι καταβολής τέλους, το 

οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος 

δηµοσίευσης της εν λόγω δήλωσης. Η 

δήλωση δικτύου δηµοσιεύεται σε 

τουλάχιστον δύο επίσηµες γλώσσες της 

Ένωσης. Το περιεχόµενο της δήλωσης 

δικτύου διατίθεται δωρεάν υπό 

ηλεκτρονική µορφή στην διαδικτυακή 

πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Σιδηροδρόµων (ERA). 

1. Ο διαχειριστής υποδοµής, ύστερα από 

διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

συµπεριλαµβανοµένου του ρυθµιστικού 

φορέα του άρθρου 55, συντάσσει και 

δηµοσιεύει δήλωση δικτύου, η οποία 

λαµβάνεται έναντι καταβολής τέλους, το 

οποίο δεν υπερβαίνει το κόστος 

δηµοσίευσης της εν λόγω δήλωσης. Η 

δήλωση δικτύου δηµοσιεύεται σε 

τουλάχιστον δύο επίσηµες γλώσσες της 

Ένωσης, µία από τις οποίες πρέπει να 
είναι η αγγλική. Το περιεχόµενο της 
δήλωσης δικτύου διατίθεται δωρεάν υπό 

ηλεκτρονική µορφή στην διαδικτυακή 

πύλη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Σιδηροδρόµων (ERA). 

Αιτιολόγηση 

Η χρήση µιας διεθνούς γλώσσας όπως η αγγλική αναµένεται να διευκολύνει την κατανόηση των 

στοιχείων που περιλαµβάνονται στη δήλωση δικτύου. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η δήλωση δικτύου ορίζει τη φύση της 

υποδοµής που διατίθεται στις 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Περιέχει 

πληροφορίες που καθορίζουν τους όρους 

πρόσβασης στη σχετική σιδηροδροµική 

υποδοµή και τις εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης. Το περιεχόµενο της 

2. Η δήλωση δικτύου ορίζει τη φύση της 

υποδοµής που διατίθεται στις 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Περιέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες που καθορίζουν 
τους όρους πρόσβασης στη σχετική 

σιδηροδροµική υποδοµή και τις 
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δήλωσης δικτύου ορίζεται στο 
παράρτηµα VI. 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης: 

 α) Τµήµα που περιγράφει το είδος της 
υποδοµής που διατίθεται στις 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και τους 
όρους πρόσβασης σ’ αυτήν. 

 β) Τµήµα που αφορά τις αρχές χρέωσης 
και τα τιµολόγια. 

 γ) Τµήµα για τις αρχές και τα κριτήρια 
κατανοµής της µεταφορικής ικανότητας. 
Οι φορείς εκµετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που δεν 
ελέγχονται από τον διαχειριστή υποδοµής 
παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη 
πρόσβασης στην εγκατάσταση και 
παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
πληροφορίες για τους τεχνικούς όρους 
πρόσβασης, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στη δήλωση δικτύου. 

 δ) Τµήµα για τις πληροφορίες σχετικά µε 
την αίτηση έκδοσης άδειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 25, και τα 
πιστοποιητικά σιδηροδροµικής 
ασφάλειας που εκδίδονται βάσει της 
οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για 
την ασφάλεια των κοινοτικών 
σιδηροδρόµων1. 

 ε) Τµήµα για τις πληροφορίες σχετικά µε 
τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών και 
προσφυγής σχετικά µε ζητήµατα 
πρόσβασης σε σιδηροδροµική υποδοµή 
και σε υπηρεσίες σιδηροδροµικών 
µεταφορών, και µε τον µηχανισµό 
επιδόσεων του άρθρου 35. 

 στ) Τµήµα για πληροφορίες σχετικά µε 
την πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης και τη σχετική χρέωση, 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ. 

 ζ) Υπόδειγµα για τη σύναψη συµφωνιών-
πλαισίων µεταξύ διαχειριστή υποδοµής 
και αιτούντος, σύµφωνα µε το άρθρο 42. 

 Οι πληροφορίες που περιλαµβάνει η 
δήλωση δικτύου ενηµερώνονται σε 
ετήσια βάση και αντιστοιχούν ή 
αναφέρονται στα µητρώα 
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σιδηροδροµικής υποδοµής που 
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το άρθρο 35 
της οδηγίας 2008/57/ΕΚ. Οι υποδοµές 
που δεν συντηρούνται επαρκώς και που η 
ποιότητά τους υποβαθµίζεται δηλώνονται 
εγκαίρως στους χρήστες· 

 Οι πληροφορίες των στοιχείων α) έως ζ) 
µπορούν να τροποποιούνται και να 
εξειδικεύονται από την Επιτροπή 
σύµφωνα µε το παράρτηµα VI, µε βάση 
την πείρα που έχει αποκοµιστεί από τη 
διαδικασία του άρθρου 60α.  

 _____________________ 
1 ΕΕ L 164 της 30.4.2004, σ. 44. 

Αιτιολόγηση 

Ο καταλόγος των ενοτήτων της δήλωσης δικτύου θεωρείται ουσιώδες στοιχείο της οδηγίας. Οι 

συγκεκριµένες λεπτοµέρειες κάθε ενότητας µπορούν να τροποποιούνται από την Επιτροπή, έτσι 

ώστε να υπάρχει ευελιξία. Επιπλέον, όταν υποβαθµίζεται η ποιότητα των υποδοµών, τούτο πρέπει 

να γνωστοποιείται στους χρήστες, ώστε να λειτουργεί ως σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης.  

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδοµής 

των οποίων οι αποφάσεις περί χρέωσης 

έχουν επιπτώσεις σε άλλες υποδοµές, 

συνεργάζονται για να συντονίσουν τα τέλη 

ή για να επιβάλουν τέλη χρήσης της 

οικείας υποδοµής σε διεθνές επίπεδο.  

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδοµής 

των οποίων οι αποφάσεις περί χρέωσης 

έχουν επιπτώσεις σε άλλες υποδοµές, 

συνεργάζονται για να συντονίσουν από 
κοινού τα τέλη ή για να επιβάλουν τέλη 
χρήσης της οικείας υποδοµής σε διεθνές 

επίπεδο. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία ενισχύει την ιδέα ότι οι διαχειριστές υποδοµών πρέπει να δηµιουργούν ισχυρότερες 

δοµές συντονισµού µεταξύ τους.  
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Τροπολογία  78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στους διαχειριστές υποδοµής, µε τη 

δέουσα προσοχή σε θέµατα ασφάλειας και 

συντήρησης και βελτίωσης της ποιότητας 

εξυπηρέτησης της υποδοµής, παρέχονται 

κίνητρα για τη µείωση του κόστους 

παροχής της υποδοµής και του επιπέδου 

τελών πρόσβασης. 

1. Στους διαχειριστές υποδοµής, µε τη 

δέουσα προσοχή σε θέµατα ασφάλειας και 

συντήρησης και βελτίωσης της ποιότητας 

εξυπηρέτησης της υποδοµής, παρέχονται 

κίνητρα για τη µείωση του κόστους 

παροχής της υποδοµής και του επιπέδου 

τελών πρόσβασης. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η 

παράγραφος 1 εφαρµόζεται, µέσω 

συµβατικής συµφωνίας µεταξύ της 

αρµόδιας αρχής και του διαχειριστή 

υποδοµής που καλύπτει περίοδο 

τουλάχιστον πέντε ετών και προβλέπει την 
κρατική χρηµατοδότηση. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η 

παράγραφος 1 εφαρµόζεται, µέσω 

συµβατικής συµφωνίας µεταξύ της 

αρµόδιας αρχής και του διαχειριστή 

υποδοµής που καλύπτει περίοδο 

τουλάχιστον επτά ετών και προβλέπει την 
κρατική χρηµατοδότηση. 

3. Οι όροι της σύµβασης και η οργάνωση 

των πληρωµών που θα συµφωνηθούν για 

την παροχή χρηµατοδότησης στο 

διαχειριστή υποδοµής, συµφωνούνται εκ 

των προτέρων ώστε να καλύπτουν 

ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης.  

3. Οι όροι της σύµβασης και η οργάνωση 

των πληρωµών που θα συµφωνηθούν για 

την παροχή χρηµατοδότησης στο 

διαχειριστή υποδοµής, συµφωνούνται εκ 

των προτέρων ώστε να καλύπτουν 

ολόκληρη τη διάρκεια ισχύος της 

σύµβασης.  

Βασικές αρχές και παράµετροι τέτοιου 

είδους συµφωνιών καθορίζονται στο 

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

Βασικές αρχές και παράµετροι τέτοιου 

είδους συµφωνιών καθορίζονται στο 

παράρτηµα VII. 

Τα κράτη µέλη διαβουλεύονται µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη τουλάχιστον ένα 

µήνα πριν την υπογραφή της συµφωνίας 

και την δηµοσιεύουν εντός µηνός από την 

σύναψή της.  

Τα κράτη µέλη διαβουλεύονται µε τα 

ενδιαφερόµενα µέρη τουλάχιστον ένα 

µήνα πριν την υπογραφή της συµφωνίας 

και την δηµοσιεύουν εντός µηνός από την 

σύναψή της.  

Ο διαχειριστής υποδοµής εξασφαλίζει ότι 

το επιχειρηµατικό του σχέδιο συνάδει µε 

τις διατάξεις της συµβατικής συµφωνίας.  

Ο διαχειριστής υποδοµής εξασφαλίζει ότι 

το επιχειρηµατικό του σχέδιο συνάδει µε 

τις διατάξεις της συµβατικής συµφωνίας. 

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

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

 

4. Οι διαχειριστές υποδοµής καταρτίζουν 

και τηρούν απογραφή των περιουσιακών 

στοιχείων που διαχειρίζονται, η οποία 

περιέχει την τωρινή τους αποτίµηση, 

καθώς και στοιχεία των δαπανών για την 

βελτίωση και ανανέωση της υποδοµής. 

4. Οι διαχειριστές υποδοµής καταρτίζουν 

και τηρούν απογραφή των περιουσιακών 

στοιχείων που διαχειρίζονται, η οποία 

περιέχει την τωρινή τους αποτίµηση, 

καθώς και στοιχεία των δαπανών για την 

βελτίωση και ανανέωση της υποδοµής. 

5. Ο διαχειριστής υποδοµής και ο φορέας 

εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων 

εξυπηρέτησης θεσπίζουν µεθοδολογία 

επιµερισµού του κόστους των διάφορων 

προσφερόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε 

το παράρτηµα ΙΙΙ και τους τύπους των 

σιδηροδροµικών οχηµάτων, µε βάση την 

τελευταία διαθέσιµη ανάλυση της 

προέλευσης του κόστους και τις αρχές 

χρέωσης του άρθρου 31. Τα κράτη µέλη 

µπορούν να απαιτούν προηγούµενη 

έγκριση. Η µέθοδος αυτή 

αναπροσαρµόζεται περιοδικά για να 

αντιστοιχεί στην καλύτερη διεθνή 

πρακτική. 

5. Ο διαχειριστής υποδοµής και ο φορέας 

εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων 

εξυπηρέτησης θεσπίζουν µεθοδολογία 

επιµερισµού του κόστους των διάφορων 

προσφερόµενων υπηρεσιών σύµφωνα µε 

το παράρτηµα ΙΙΙ και τους τύπους των 

σιδηροδροµικών οχηµάτων, µε βάση την 

τελευταία διαθέσιµη ανάλυση της 

προέλευσης του κόστους και τις αρχές 

χρέωσης του άρθρου 31. Τα κράτη µέλη 

µπορούν να απαιτούν προηγούµενη 

έγκριση. Η µέθοδος αυτή 

αναπροσαρµόζεται περιοδικά για να 

αντιστοιχεί στην καλύτερη διεθνή 

πρακτική. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα τέλη χρήσης της σιδηροδροµικής 

υποδοµής και των εγκαταστάσεων 

εξυπηρέτησης καταβάλλονται στο 

διαχειριστή υποδοµής και στον φορέα 

εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 

εξυπηρέτησης και χρησιµοποιούνται για τη 

χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους. 

1. Τα τέλη χρήσης της σιδηροδροµικής 

υποδοµής και των εγκαταστάσεων 

εξυπηρέτησης καταβάλλονται στο 

διαχειριστή υποδοµής και στον φορέα 

εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 

εξυπηρέτησης και χρησιµοποιούνται για τη 

χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους. 

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από το 

διαχειριστή υποδοµής και τον φορέα 

εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από το 

διαχειριστή υποδοµής και τον φορέα 

εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 
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εξυπηρέτησης να παρέχουν στον 

ρυθµιστικό φορέα όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες για τα επιβαλλόµενα τέλη. Ο 

διαχειριστής υποδοµής και ο φορέας 

εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 

εξυπηρέτησης πρέπει, εν προκειµένω, να 

είναι σε θέση να αποδείξουν σε κάθε 

σιδηροδροµική επιχείρηση ότι τα τέλη 

υποδοµής και παροχής υπηρεσιών που 

τιµολογούνται πραγµατικά στην 

σιδηροδροµική επιχείρηση, σύµφωνα µε τα 

άρθρα 30 έως 37, συµφωνούν µε τη 

µεθοδολογία, τους κανόνες και, εφόσον 

συντρέχει η περίπτωση, µε τα τιµολόγια 

που καθορίζονται στη δήλωση δικτύου. 

εξυπηρέτησης να παρέχουν στον 

ρυθµιστικό φορέα όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες για τα επιβαλλόµενα τέλη. Ο 

διαχειριστής υποδοµής και ο φορέας 

εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 

εξυπηρέτησης πρέπει, εν προκειµένω, να 

είναι σε θέση να αποδείξουν σε κάθε 

σιδηροδροµική επιχείρηση ότι τα τέλη 

υποδοµής και παροχής υπηρεσιών που 

τιµολογούνται πραγµατικά στην 

σιδηροδροµική επιχείρηση, σύµφωνα µε τα 

άρθρα 30 έως 37, συµφωνούν µε τη 

µεθοδολογία, τους κανόνες και, εφόσον 

συντρέχει η περίπτωση, µε τα τιµολόγια 

που καθορίζονται στη δήλωση δικτύου. 

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 

5 του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, 

το τέλος για την ελάχιστη δέσµη 

πρόσβασης ορίζεται ίσο µε το κόστος που 

προκύπτει άµεσα ως αποτέλεσµα της 

εκτέλεσης των σιδηροδροµικών 

µεταφορών, σύµφωνα µε το παράρτηµα 

VIII σηµείο 1. 

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 ή 

5 του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 32, 

το τέλος για την ελάχιστη δέσµη 

πρόσβασης ορίζεται ίσο µε το κόστος που 

προκύπτει άµεσα ως αποτέλεσµα της 

εκτέλεσης των σιδηροδροµικών 

µεταφορών, σύµφωνα µε το παράρτηµα 

VIII σηµείο 1. 

Τα παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 1 µπορεί να 

τροποποιείται βάσει της εµπειρίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 60. 

Τα παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 1 µπορεί να 

τροποποιείται βάσει της εµπειρίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
60α. 

4. Τα τέλη χρήσης υποδοµής είναι δυνατόν 

να περιλαµβάνουν τέλος το οποίο εκφράζει 

την ανεπάρκεια µεταφορικής ικανότητας 

συγκεκριµένου τµήµατος της υποδοµής 

κατά τις περιόδους συµφόρησης. 

4. Τα τέλη χρήσης υποδοµής είναι δυνατόν 

να περιλαµβάνουν τέλος το οποίο εκφράζει 

την ανεπάρκεια µεταφορικής ικανότητας 

συγκεκριµένου τµήµατος της υποδοµής 

κατά τις περιόδους συµφόρησης. 

5. Όταν η χρέωση του κόστους των 
επιπτώσεων του θορύβου επιτραπεί από 
την νοµοθεσία της Ένωσης για την οδική 
µεταφορά εµπορευµάτων, τα τέλη 
υποδοµής τροποποιούνται για να ληφθεί 

υπόψη το κόστος των επιπτώσεων του 

θορύβου που οφείλονται στην λειτουργία 

των σιδηροδρόµων σύµφωνα µε το 

παράρτηµα VIII σηµείο 2. 

5. Τα τέλη υποδοµής τροποποιούνται για 
να ληφθεί υπόψη το κόστος των 

επιπτώσεων του θορύβου που οφείλονται 

στην λειτουργία των σιδηροδρόµων 

σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII σηµείο 2. 
Η τροποποίηση των τελών υποδοµής θα 
επιτρέπει την αντιστάθµιση επενδύσεων 
για τη µετασκευή σιδηροδροµικών 
οχηµάτων µε την πλέον οικονοµικά 
βιώσιµη τεχνολογία πέδησης χαµηλού 
θορύβου. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν 
ότι η καθιέρωση τέτοιων 
διαφοροποιηµένων τελών δεν έχει 
επιπτώσεις στην οικονοµική ισορροπία 
του διαχειριστή της υποδοµής. Οι 
κανόνες σχετικά µε την ευρωπαϊκή 
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συγχρηµατοδότηση θα µεταβληθούν 
ούτως ώστε να επιτρέπουν τη 
συγχρηµατοδότηση για τη µετασκευή 
τροχαίου υλικού για τη µείωση εκποµπών 
θορύβου όπως συµβαίνει ήδη µε τα 
ERTMS. 

Το παράρτηµα VIII σηµείο 2 µπορεί να 

τροποποιείται βάσει της εµπειρίας, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 60, 
ιδίως για να προσδιοριστούν τα στοιχεία 

των διαφοροποιηµένων τελών χρήσης 

υποδοµής. 

Το παράρτηµα VIII σηµείο 2, µπορεί να 

τροποποιείται βάσει της εµπειρίας, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
60α, ιδίως για να προσδιοριστούν τα 
στοιχεία των διαφοροποιηµένων τελών 

χρήσης υποδοµής, µε την προϋπόθεση ότι 
αυτό δεν οδηγεί σε στρέβλωση του 
ανταγωνισµού εις βάρος των 
σιδηροδροµικών µεταφορών. 

Τα τέλη χρήσης υποδοµής είναι δυνατόν 

να τροποποιούνται ώστε να λαµβάνεται 

υπόψη το κόστος των λοιπών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον που οφείλονται στη 

λειτουργία του συρµού και δεν 

αναφέρονται στο παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 

2. Κάθε τέτοια τροποποίηση, η οποία είναι 

δυνατόν να εξασφαλίσει την απορρόφηση 

του εξωτερικού κόστους των 

ατµοσφαιρικών ρύπων που οφείλονται στη 

λειτουργία του σιδηροδροµικού 

δροµολογίου διαφοροποιείται σύµφωνα µε 

το µέγεθος της προκαλούµενης επίπτωσης. 

Τα τέλη χρήσης υποδοµής είναι δυνατόν 

να τροποποιούνται ώστε να λαµβάνεται 

υπόψη το κόστος των λοιπών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον που οφείλονται στη 

λειτουργία του συρµού και δεν 

αναφέρονται στο παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 

2. Κάθε τέτοια τροποποίηση, η οποία είναι 

δυνατόν να εξασφαλίσει την απορρόφηση 

του εξωτερικού κόστους των 

ατµοσφαιρικών ρύπων που οφείλονται στη 

λειτουργία του σιδηροδροµικού 

δροµολογίου διαφοροποιείται σύµφωνα µε 

το µέγεθος της προκαλούµενης επίπτωσης. 

Ο καταλογισµός άλλου είδους 

περιβαλλοντικού κόστους ο οποίος 

συνεπάγεται αύξηση των συνολικών 

εσόδων του διαχειριστή της υποδοµής, 

επιτρέπεται, εν τούτοις, µόνον εφόσον 

παρόµοια χρέωση επιτρέπεται από τη 
νοµοθεσία της Ένωσης για οδικές 

µεταφορές εµπορευµάτων. Εάν η χρέωση 

του εν λόγω περιβαλλοντικού κόστους για 

οδικές µεταφορές εµπορευµάτων 

απαγορεύεται από την νοµοθεσία της 

Ένωσης, η τροποποίηση αυτή δεν έχει ως 

αποτέλεσµα οποιαδήποτε συνολική 

µεταβολή των εσόδων του διαχειριστή 

υποδοµής.  

Ο καταλογισµός άλλου είδους 

περιβαλλοντικού κόστους ο οποίος 

συνεπάγεται αύξηση των συνολικών 

εσόδων του διαχειριστή της υποδοµής, 

επιτρέπεται, εν τούτοις, µόνον εφόσον 

παρόµοια χρέωση εφαρµόζεται από τη 
νοµοθεσία της Ένωσης για οδικές 

µεταφορές εµπορευµάτων. Εάν η χρέωση 
του εν λόγω περιβαλλοντικού κόστους για 

οδικές µεταφορές εµπορευµάτων 

απαγορεύεται από την νοµοθεσία της 

Ένωσης, η τροποποίηση αυτή δεν έχει ως 

αποτέλεσµα οποιαδήποτε συνολική 

µεταβολή των εσόδων του διαχειριστή 

υποδοµής.  

Εάν η χρέωση του περιβαλλοντικού 

κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, 

εναπόκειται στα κράτη µέλη να 

αποφασίσουν πώς θα χρησιµοποιηθούν τα 

έσοδα. Οι αρµόδιες αρχές τηρούν τις 

Εάν η χρέωση του περιβαλλοντικού 

κόστους οδηγεί σε πρόσθετα έσοδα, 

εναπόκειται στα κράτη µέλη να 

αποφασίσουν πώς θα χρησιµοποιηθούν τα 

έσοδα προς όφελος των συστηµάτων 
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αναγκαίες πληροφορίες ώστε να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισµού 

της προέλευσης της χρέωσης του 

περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης 

του. Τα κράτη µέλη παρέχουν τακτικά τις 

πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. 

µεταφορών. Οι αρµόδιες αρχές τηρούν τις 
αναγκαίες πληροφορίες ώστε να 

διασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισµού 

της προέλευσης της χρέωσης του 

περιβαλλοντικού κόστους και της χρήσης 

του. Τα κράτη µέλη παρέχουν τακτικά τις 
πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή. 

6. Προκειµένου να αποφεύγονται 

ανεπιθύµητες δυσανάλογες διακυµάνσεις, 

τα τέλη που αναφέρονται στις 

παραγράφους 3, 4 και 5 είναι δυνατόν να 

λαµβάνονται ως µέσος όρος ενός ευλόγου 

φάσµατος υπηρεσιών σιδηροδροµικών 

µεταφορών και χρόνων. Ωστόσο, τα 

σχετικά µεγέθη του τέλους υποδοµής, 

σχετίζονται µε τις δαπάνες που οφείλονται 

στην παροχή των υπηρεσιών µεταφοράς. 

6. Προκειµένου να αποφεύγονται 

ανεπιθύµητες δυσανάλογες διακυµάνσεις, 

τα τέλη που αναφέρονται στις 

παραγράφους 3, 4 και 5 είναι δυνατόν να 

λαµβάνονται ως µέσος όρος ενός ευλόγου 

φάσµατος υπηρεσιών σιδηροδροµικών 

µεταφορών και χρόνων. Ωστόσο, τα 

σχετικά µεγέθη του τέλους υποδοµής, 

σχετίζονται µε τις δαπάνες που οφείλονται 

στην παροχή των υπηρεσιών µεταφοράς. 

7. Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται 

στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 δεν 

καλύπτεται από το παρόν άρθρο. Εν πάση 

περιπτώσει, το τέλος που επιβάλλεται για 

τέτοιες υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το 

κόστος παροχής τους, συν ένα εύλογο 

κέρδος. 

7. Η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται 

στο παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο 2 δεν 

καλύπτεται από το παρόν άρθρο. Εν πάση 

περιπτώσει, το τέλος που επιβάλλεται για 

τέτοιες υπηρεσίες δεν υπερβαίνει το 

κόστος παροχής τους, συν ένα εύλογο 

κέρδος. 

8. Όταν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ σηµεία 3 και 4 ως 

πρόσθετες και βοηθητικές, παρέχονται από 

ένα µόνον προµηθευτή, το τέλος που 

επιβάλλεται για την υπηρεσία δεν 

υπερβαίνει το κόστος παροχής της, συν ένα 

εύλογο κέρδος. 

8. Όταν οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ σηµεία 3 και 4 ως 

πρόσθετες και βοηθητικές, παρέχονται από 

ένα µόνον προµηθευτή, το τέλος που 

επιβάλλεται για την υπηρεσία δεν 

υπερβαίνει το κόστος παροχής της, συν ένα 

εύλογο κέρδος. 

9. Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέλη για 

µεταφορική ικανότητα που 

χρησιµοποιείται για λόγους συντήρησης 

της υποδοµής. Τα τέλη αυτά δεν 

υπερβαίνουν την καθαρή απώλεια εσόδων 

του διαχειριστή υποδοµής, λόγω της 

συντήρησης. 

9. Είναι δυνατόν να επιβάλλονται τέλη για 

µεταφορική ικανότητα που 

χρησιµοποιείται για λόγους συντήρησης 

της υποδοµής. Τα τέλη αυτά δεν 

υπερβαίνουν την καθαρή απώλεια εσόδων 

του διαχειριστή υποδοµής, λόγω της 

συντήρησης. 

10. Ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης παροχής των υπηρεσιών του 

παραρτήµατος ΙΙΙ σηµεία 2, 3 και 4 

παρέχει στον διαχειριστή της υποδοµής τις 

πληροφορίες σχετικά µε τα τέλη που 

πρέπει να συµπεριληφθούν στη δήλωση 

δικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 27.  

10. Ο φορέας εκµετάλλευσης της 

εγκατάστασης παροχής των υπηρεσιών του 

παραρτήµατος ΙΙΙ σηµεία 2, 3 και 4 

παρέχει στον διαχειριστή της υποδοµής τις 

πληροφορίες σχετικά µε τα τέλη που 

πρέπει να συµπεριληφθούν στη δήλωση 

δικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 27.  
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Τροπολογία  80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ένα κράτος µέλος, προκειµένου να 

εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 

κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή 

υποδοµής, δύναται, εφόσον η αγορά 

µπορεί να το ανεχθεί, να εισπράττει 

υψηλότερα τέλη µε βάση αποτελεσµατικές, 

διαφανείς και χωρίς διακρίσεις αρχές, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη 

ανταγωνιστικότητα, ιδίως όσον αφορά τις 
διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές 
εµπορευµάτων. Στο σύστηµα χρέωσης 
πρέπει να τηρούνται οι αυξήσεις της 

παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. 

1. Ένα κράτος µέλος, προκειµένου να 

εξασφαλίσει την πλήρη ανάκτηση του 

κόστους που προκύπτει για το διαχειριστή 

υποδοµής, µπορεί να επιτρέψει στον 
διαχειριστή υποδοµής, εφόσον η αγορά 
µπορεί να το ανεχθεί, να εισπράττει 

υψηλότερα τέλη µε βάση αποτελεσµατικές, 

διαφανείς και χωρίς διακρίσεις αρχές, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βέλτιστη 

ανταγωνιστικότητα του σιδηροδροµικού 
τοµέα. Στο σύστηµα χρέωσης πρέπει να 
τηρούνται οι αυξήσεις της 

παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. 

Οι χρεώσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι 

τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από τη 

χρήση της υποδοµής τοµείς της αγοράς οι 

οποίοι µπορούν να καταβάλλουν 

τουλάχιστον τη δαπάνη που προκύπτει 

άµεσα, λόγω της εκµετάλλευσης των 

υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, 

συν ένα ποσοστό απόδοσης που µπορεί να 

ανεχθεί η αγορά.  

Οι χρεώσεις δεν πρέπει, ωστόσο, να είναι 

τόσο υψηλές ώστε να αποκλείονται από τη 

χρήση της υποδοµής τοµείς της αγοράς οι 

οποίοι µπορούν να καταβάλλουν 

τουλάχιστον τη δαπάνη που προκύπτει 

άµεσα, λόγω της εκµετάλλευσης των 

υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών, 

συν ένα ποσοστό απόδοσης που µπορεί να 

ανεχθεί η αγορά.  

 Πριν εγκρίνουν την επιβολή τέτοιου 
είδους προσαύξησης, τα κράτη µέλη 
µεριµνούν ώστε ο διαχειριστής υποδοµής 
να αξιολογεί τη βαρύτητά του για 
συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς. Στον 
κατάλογο των τµηµάτων της αγοράς που 
ορίζουν οι διαχειριστές υποδοµής πρέπει 
να περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής 
τρία: υπηρεσίες εµπορευµάτων, 
υπηρεσίες επιβατών στο πλαίσιο 
σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, 
και άλλες υπηρεσίες επιβατών. Οι 
διαχειριστές υποδοµής µπορούν να 
διακρίνουν περαιτέρω τα τµήµατα της 
αγοράς. 

 Καθορίζονται επίσης τα τµήµατα αγοράς 
στα οποία οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
δεν ασκούν ακόµη δραστηριότητα αλλά 
µπορεί να παρέχουν υπηρεσίες κατά την 
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περίοδο ισχύος του συστήµατος χρέωσης. 
Ο διαχειριστής υποδοµής δεν 
περιλαµβάνει προσαύξηση στο σύστηµα 
χρέωσης για αυτά τα τµήµατα της 
αγοράς. 

 Ο κατάλογος των τµηµάτων της αγοράς 
δηµοσιεύεται στη δήλωση δικτύου και 
αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε πέντε 
έτη.  

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

Περαιτέρω τµήµατα της αγοράς 
καθορίζονται βάσει της διαδικασίας του 
παραρτήµατος VIII σηµείο 3.  

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

 

 1α. Για µεταφορές εµπορευµάτων από 
και προς τρίτες χώρες σε δίκτυο του 
οποίου το εύρος τροχιάς είναι 
διαφορετικό από το κύριο σιδηροδροµικό 
δίκτυο στην Ένωση, οι διαχειριστές 
δικτύου µπορούν να επιβάλλουν 
υψηλότερα τέλη, ώστε να επιτυγχάνουν 
πλήρη ανάκτηση του κόστους. 

2. Για συγκεκριµένα µελλοντικά 

επενδυτικά σχέδια ή για συγκεκριµένα 

επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν 

µετά το 1988, ο διαχειριστής υποδοµής 

είναι δυνατόν να καθορίζει ή να 

εξακολουθεί να καθορίζει υψηλότερα τέλη, 

βάσει του µακροπρόθεσµου κόστους των 

σχεδίων αυτών, εάν τα εν λόγω σχέδια 

αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα ή την 

οικονοµική αποδοτικότητα ή αµφότερες 

και ειδάλλως δεν θα µπορούσαν να 

αναληφθούν ή δεν θα µπορούσαν να έχουν 

αναληφθεί. Αυτή η ρύθµιση της χρέωσης 

µπορεί να περιλαµβάνει και συµφωνίες για 

τον επιµερισµό του κινδύνου που 

συνδέεται µε τις νέες επενδύσεις. 

2. Για συγκεκριµένα µελλοντικά 

επενδυτικά σχέδια ή για συγκεκριµένα 

επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν 

µετά το 1988, ο διαχειριστής υποδοµής 

είναι δυνατόν να καθορίζει ή να 

εξακολουθεί να καθορίζει υψηλότερα τέλη, 

βάσει του µακροπρόθεσµου κόστους των 

σχεδίων αυτών, εάν τα εν λόγω σχέδια 

αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα ή την 

οικονοµική αποδοτικότητα ή αµφότερες 

και ειδάλλως δεν θα µπορούσαν να 

αναληφθούν ή δεν θα µπορούσαν να έχουν 

αναληφθεί . Αυτή η ρύθµιση της χρέωσης 

µπορεί να περιλαµβάνει και συµφωνίες για 

τον επιµερισµό του κινδύνου που 

συνδέεται µε τις νέες επενδύσεις. 

3. Οι συρµοί που είναι εξοπλισµένοι µε το 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ελέγχου 

3. Οι συρµοί που είναι εξοπλισµένοι µε το 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ελέγχου 
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Αµαξοστοιχιών (ETCS) και κυκλοφορούν 

σε γραµµές εξοπλισµένες µε εθνικά 

συστήµατα ελέγχου-χειρισµού και 

σηµατοδότησης απολαύουν προσωρινής 

µείωσης του τέλους χρήσης υποδοµής 

σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII σηµείο 5.  

Αµαξοστοιχιών (ETCS) και κυκλοφορούν 

σε γραµµές εξοπλισµένες µε εθνικά 

συστήµατα ελέγχου-χειρισµού και 

σηµατοδότησης απολαύουν προσωρινής 

µείωσης του τέλους χρήσης υποδοµής 

σύµφωνα µε το παράρτηµα VIII σηµείο 5. 
Ο διαχειριστής υποδοµής πρέπει να είναι 
σε θέση να εξασφαλίζει ότι µια τέτοια 
µείωση δεν θα συνεπάγεται απώλεια 
εσόδων. Η µείωση αυτή αντισταθµίζεται 
µε την επιβολή υψηλότερων τελών, στην 
ίδια σιδηροδροµική γραµµή, σε συρµούς 
που δεν είναι εξοπλισµένοι µε το 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ελέγχου 
Αµαξοστοιχιών (ETCS).  

Τα παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 5 µπορεί να 

τροποποιείται βάσει της εµπειρίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 60.  

Το παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 5 µπορεί να 

τροποποιείται βάσει της εµπειρίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
60α προκειµένου να προωθηθεί 
περαιτέρω το ERTMS.  

4. Για να αποφεύγονται οι διακρίσεις, 

εξασφαλίζεται ότι τα µέσα και τα οριακά 

τέλη κάθε διαχειριστή υποδοµής για 

ισοδύναµες χρήσεις της δικής του 

υποδοµής είναι συγκρίσιµα και ότι 

συγκρίσιµες υπηρεσίες για τον ίδιο τοµέα 

της αγοράς υπόκεινται στα ίδια τέλη. Ο 

διαχειριστής υποδοµής αποδεικνύει στη 

δήλωση δικτύου ότι το σύστηµα χρέωσης 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, στο 

βαθµό που τούτο µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς να 

δηµοσιοποιηθούν εµπιστευτικές εµπορικές 

πληροφορίες. 

4. Για να αποφεύγονται οι διακρίσεις, 

εξασφαλίζεται ότι τα µέσα και τα οριακά 

τέλη κάθε διαχειριστή υποδοµής για 

ισοδύναµες χρήσεις της δικής του 

υποδοµής είναι συγκρίσιµα και ότι 

συγκρίσιµες υπηρεσίες για τον ίδιο τοµέα 

της αγοράς υπόκεινται στα ίδια τέλη. Ο 

διαχειριστής υποδοµής αποδεικνύει στη 

δήλωση δικτύου ότι το σύστηµα χρέωσης 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, στο 

βαθµό που τούτο µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί χωρίς να 

δηµοσιοποιηθούν εµπιστευτικές εµπορικές 

πληροφορίες. 

5. Αν ο διαχειριστής της υποδοµής 

σκοπεύει να τροποποιήσει τα ουσιώδη 

στοιχεία του συστήµατος χρέωσης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 

δηµοσιοποιεί τουλάχιστον τρεις µήνες πριν 

από την προθεσµία δηµοσίευσης της 

δήλωσης δικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 27 

παράγραφος 4. 

5. Αν ο διαχειριστής της υποδοµής 

σκοπεύει να τροποποιήσει τα ουσιώδη 

στοιχεία του συστήµατος χρέωσης που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα 

δηµοσιοποιεί τουλάχιστον τρεις µήνες πριν 

από την προθεσµία δηµοσίευσης της 

δήλωσης δικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 27 

παράγραφος 4. 

 Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν 
να δηµοσιεύουν το πλαίσιο και τους 
κανόνες χρέωσης που ισχύουν 
συγκεκριµένα για τις διεθνείς 
εµπορευµατικές µεταφορές από και προς 
τρίτες χώρες σε δίκτυο του οποίου το 
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εύρος τροχιάς είναι διαφορετικό από το 
κύριο σιδηροδροµικό δίκτυο στην 
Ένωση, µε πράξεις και προθεσµίες άλλες 
από αυτές που προβλέπει το άρθρο 29 
παράγραφος 1, αν τούτο απαιτείται για 
την εξασφάλιση θεµιτού ανταγωνισµού.  

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι βασικές αρχές του µηχανισµού 

επιδόσεων που αναφέρονται στο 
παράρτηµα VIII σηµείο 4 ισχύουν σε 
ολόκληρο το δίκτυο. 

2. Οι βασικές αρχές του µηχανισµού 

επιδόσεων περιλαµβάνουν τα ακόλουθα 
στοιχεία, τα οποία ισχύουν σε ολόκληρο 
το δίκτυο: 

 α) Για να επιτευχθεί το συµφωνηµένο 
επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης και 
να µην διακυβευθεί η οικονοµική 
βιωσιµότητα του δροµολογίου, ο 
διαχειριστής υποδοµής συµφωνεί µε τους 
αιτούντες, µετά από έγκριση του 
ρυθµιστικού φορέα, τις κύριες 
παραµέτρους του µηχανισµού επιδόσεων, 
ιδίως δε τις τιµές για τις καθυστερήσεις 
και τα κατώφλια των οφειλών στο 
πλαίσιο του µηχανισµού επιδόσεων, όσον 
αφορά τόσο τα µεµονωµένα δροµολόγια 
όσο και το σύνολο των δροµολογίων 
σιδηροδροµικής επιχείρησης για 
δεδοµένη χρονική περίοδο. 

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

 γ) Με την επιφύλαξη των υφιστάµενων 
διαδικασιών προσφυγής και των 
διατάξεων του άρθρου 50, στις 
περιπτώσεις διαφορών όσον αφορά το 
σύστηµα επιδόσεων διατίθεται σύστηµα 
επίλυσης των διαφορών για ταχεία 
επίλυση των διαφορών αυτών. Εφόσον 
εφαρµόζεται τέτοιος µηχανισµός, η 
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σχετική απόφαση πρέπει να λαµβάνεται 
µέσα σε προθεσµία δέκα εργάσιµων 
ηµερών. 

 δ) Μία φορά το χρόνο, ο διαχειριστής 
υποδοµής δηµοσιεύει το ετήσιο µέσο 
επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης που 
πέτυχαν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, 
βάσει των κύριων παραµέτρων που έχουν 
συµφωνηθεί στο µηχανισµό επιδόσεων. 

  

Αιτιολόγηση 

Οι παράγραφοι αυτές είναι ταυτόσηµες µε τις παραγράφους α, β, ζ, η του παραρτήµατος VIII, 

σηµείο 4. Θεωρούνται ουσιώδη στοιχεία της οδηγίας δεδοµένου ότι ορίζουν τις βασικές 

παραµέτρους και τις διαδικαστικές πτυχές σχετικά µε το µηχανισµό επιδόσεων.  

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 4 µπορεί να 

τροποποιείται βάσει της εµπειρίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 60. 

Το παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 4, που περιέχει 
περαιτέρω στοιχεία σχετικά µε τον 
µηχανισµό επιδόσεων, µπορεί να 
τροποποιείται βάσει της εµπειρίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
60α. 

Αιτιολόγηση 

Αφού µεταφέρθηκαν τα βασικά στοιχεία του παραρτήµατος VIII σηµείο 4 στο κυρίως κείµενο, το 

παράρτηµα περιέχει περισσότερο λεπτοµερή στοιχεία του µηχανισµού επιδόσεων, τα οποία 

µπορούν να τροποποιούνται από την Επιτροπή. Έτσι εξασφαλίζεται επαρκής βαθµός ευελιξίας. 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι διαχειριστές υποδοµής δύνανται να 

επιβάλλουν κατάλληλο τέλος για 

µεταφορική ικανότητα που διατίθεται  

Οι διαχειριστές υποδοµής δύνανται να 

επιβάλλουν κατάλληλο τέλος για 

µεταφορική ικανότητα που διατίθεται  
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αλλά δεν χρησιµοποιείται. Το τέλος αυτό 

παρέχει κίνητρα για αποδοτική χρήση της 

µεταφορικής ικανότητας . Εάν υπάρχουν 
περισσότεροι του ενός αιτούντες για 
σιδηροδροµική διαδροµή που πρόκειται 
να διατεθεί βάσει της ετήσιας διαδικασίας 
καθορισµού δροµολογίων, επιβάλλεται 

τέλος κράτησης. 

αλλά δεν χρησιµοποιείται. Το τέλος αυτό 

παρέχει κίνητρα για αποδοτική χρήση της 

µεταφορικής ικανότητας. Εάν δύο ή 
περισσότεροι αιτούντες ζητούν 
αλληλεπικαλυπτόµενες σιδηροδροµικές 
διαδροµές που πρόκειται να διατεθούν 
βάσει της ετήσιας διαδικασίας καθορισµού 

δροµολογίων, επιβάλλεται τέλος κράτησης 

στον αιτούντα στον οποίο δόθηκε, αλλά 
δεν χρησιµοποιήθηκε, το σύνολο ή ένα 
µέρος της σιδηροδροµικής διαδροµής. 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση που περισσότεροι αιτούντες ζητούν µια σιδηροδροµική διαδροµή, επιβάλλεται 

τέλος κράτησης µόνο στην περίπτωση που µια σιδηροδροµική διαδροµή παραχωρείται αλλά δεν 

χρησιµοποιείται. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδοµής, 

των οποίων οι αποφάσεις περί κατανοµής 

έχουν επιπτώσεις σε άλλους διαχειριστές 

υποδοµής, συνεργάζονται προκειµένου να 

συντονίσουν την κατανοµή µεταφορικής 

ικανότητας υποδοµής σε διεθνές επίπεδο 

χωρίς να θίγονται οι συγκεκριµένοι 

κανόνες της νοµοθεσίας της Ένωσης περί 

σιδηροδροµικών δικτύων µεταφοράς 

εµπορευµάτων. Στις διαδικασίες αυτές 

µπορούν να συµµετέχουν κατάλληλοι 

εκπρόσωποι διαχειριστών υποδοµής από 

τρίτες χώρες. 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

εκπρόσωποι των διαχειριστών υποδοµής, 

των οποίων οι αποφάσεις περί κατανοµής 

έχουν επιπτώσεις σε άλλους διαχειριστές 

υποδοµής, συνεργάζονται προκειµένου να 

συντονίσουν την κατανοµή µεταφορικής 

ικανότητας υποδοµής σε διεθνές επίπεδο 

χωρίς να θίγονται οι συγκεκριµένοι 

κανόνες της νοµοθεσίας της Ένωσης περί 

σιδηροδροµικών δικτύων µεταφοράς 

εµπορευµάτων. Οι συνεργαζόµενοι 
εκπρόσωποι µεριµνούν για τη 
δηµοσιοποίηση των συµµετεχόντων, των 
µεθόδων εκµετάλλευσης και όλων των 
κριτηρίων αξιολόγησης και κατανοµής 
της µεταφορικής ικανότητας υποδοµής. 
Στις διαδικασίες αυτές µπορούν να 

συµµετέχουν κατάλληλοι εκπρόσωποι 

διαχειριστών υποδοµής από τρίτες χώρες. 

Αιτιολόγηση 

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

1 του ιδίου άρθρου. 
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Τροπολογία  86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 

ρυθµιστικών φορέων που συνεργάζονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 57, ενηµερώνονται 

σχετικά και καλούνται να παρίστανται ως 
παρατηρητές σε όλες τις συσκέψεις στις 
οποίες καταρτίζονται κοινές αρχές και 
πρακτικές για την κατανοµή της υποδοµής. 

Στην περίπτωση συστηµάτων κατανοµής 

µε βάση συστήµατα πληροφορικής, οι 

ρυθµιστικοί φορείς λαµβάνουν επαρκείς 

πληροφορίες από τα εν λόγω συστήµατα 

ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 

ρυθµιστική τους εποπτεία σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 56. 

2. Η Επιτροπή και εκπρόσωποι των 

ρυθµιστικών φορέων που συνεργάζονται 

σύµφωνα µε το άρθρο 57, ενηµερώνονται 

σχετικά µε τις κοινές αρχές και πρακτικές 
για την κατανοµή της υποδοµής. Στην 

περίπτωση συστηµάτων κατανοµής µε 

βάση συστήµατα πληροφορικής, οι 

ρυθµιστικοί φορείς λαµβάνουν επαρκείς 

πληροφορίες από τα εν λόγω συστήµατα 

ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν την 

ρυθµιστική τους εποπτεία σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 56. 

Αιτιολόγηση 

Το νοµικό σύστηµα που εφαρµόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

οργανώνουν τις δραστηριότητές τους ελεύθερα, χωρίς να είναι υποχρεωµένες να προσκαλούν 

παρατηρητές. Η Επιτροπή και οι ρυθµιστικοί φορείς ενηµερώνονται σχετικά µε τις αποφάσεις που 

λαµβάνουν οι επιχειρήσεις. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα αιτήµατα για µεταφορική ικανότητα 

υποδοµής µπορούν να υποβάλλονται από 

αιτούντες κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας. 

1. Τα αιτήµατα για µεταφορική ικανότητα 

υποδοµής µπορούν να υποβάλλονται από 

τους αιτούντες. Προκειµένου να 
χρησιµοποιούν την εν λόγω µεταφορική 
ικανότητα υποδοµής, οι αιτούντες 
ορίζουν µια σιδηροδροµική επιχείρηση η 
οποία συνάπτει συµφωνία µε τον 
διαχειριστή υποδοµής σύµφωνα µε το 
άρθρο 28. 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία υιοθετεί τη διατύπωση που χρησιµοποιείται από τον κανονισµό 913/2010 σχετικά 

µε ένα ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εµπορευµατικές µεταφορές.  

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

3. Οι λεπτοµέρειες των κριτηρίων που 
πρέπει να ακολουθούνται για την 
εφαρµογή της παραγράφου 2 µπορεί να 
τροποποιούνται µε βάση την πείρα, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 
60α. 

Αιτιολόγηση 

Η αρχική διατύπωση αφήνει να εννοηθεί ότι στόχος της διάταξης αυτής είναι η συµπλήρωση της 

πράξης. Τούτο απαιτεί µεταβίβαση εξουσιών ώστε να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή να το 

πράξει. 

 

Τροπολογία  88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 43 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Πριν αρχίσουν τις συνεννοήσεις για τους 

προτεινόµενους πίνακες δροµολογίων, οι 

διαχειριστές υποδοµής συµφωνούν µε τους 

άλλους ενδιαφεροµένους οικείους 

διαχειριστές υποδοµής για τις διεθνείς 

σιδηροδροµικές διαδροµές που πρόκειται 

να περιληφθούν στον πίνακα δροµολογίων. 

Γίνονται προσαρµογές, µόνον εφόσον είναι 

απολύτως απαραίτητες. 

2. Πριν αρχίσουν τις συνεννοήσεις για τους 

προτεινόµενους πίνακες δροµολογίων, οι 

διαχειριστές υποδοµής συµφωνούν µε τους 

άλλους ενδιαφεροµένους οικείους 

διαχειριστές υποδοµής για τις διεθνείς 

σιδηροδροµικές διαδροµές που πρόκειται 

να περιληφθούν στον πίνακα δροµολογίων. 

Γίνονται προσαρµογές, µόνον εφόσον είναι 

απολύτως απαραίτητες και δεόντως 
αιτιολογηµένες. 
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Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για την εισαγωγή µεγαλύτερης διαφάνειας στη διαχείριση. 

 

Τροπολογία  89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 47 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί, στο 

πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη κατάλληλων 

υπηρεσιών µεταφορών, ιδίως για να γίνουν 

σεβαστές οι επιταγές δηµόσιας υπηρεσίας 

ή για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των 

σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών, τα κράτη µέλη µπορούν να 

λαµβάνουν, υπό αµερόληπτους όρους, τα 

απαιτούµενα µέτρα, ώστε οι µεταφορές 

αυτές να έχουν προτεραιότητα κατά την 

κατανοµή της µεταφορικής ικανότητας 

υποδοµής. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί, στο 

πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη κατάλληλων 

υπηρεσιών µεταφορών, ιδίως για να γίνουν 

σεβαστές οι επιταγές δηµόσιας υπηρεσίας 

ή για να ευνοηθεί η ανάπτυξη των 

σιδηροδροµικών εµπορευµατικών 

µεταφορών, ιδίως δε των διεθνών 
µεταφορών, τα κράτη µέλη µπορούν να 
λαµβάνουν, υπό αµερόληπτους όρους, τα 

απαιτούµενα µέτρα, ώστε οι µεταφορές 

αυτές να έχουν προτεραιότητα κατά την 

κατανοµή της µεταφορικής ικανότητας 

υποδοµής. 

Αιτιολόγηση 

Αν επιθυµούµε να ενισχύσουµε τη χρήση των σιδηροδρόµων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε πρέπει 

να δοθεί προτεραιότητα στις διεθνείς σιδηροδροµικές υπηρεσίες.  

 

Τροπολογία  90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 47 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η σηµασία των µεταφορών 
εµπορευµάτων, και ιδιαίτερα των διεθνών 

εµπορευµάτων, εξετάζεται επαρκώς κατά 
τον καθορισµό κριτηρίων 
προτεραιότητας. 

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

των διεθνών εµπορευµάτων. 

Αιτιολόγηση 

Η φράση “εξετάζεται επαρκώς” είναι υπερβολικά γενική και αόριστη. Εάν η Επιτροπή επιθυµεί 

να ενισχύσει τη σιδηροδροµική µεταφορά εµπορευµάτων, και ιδιαίτερα των διεθνών, θα πρέπει 

να το εκφράσει µε σαφήνεια. 
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Τροπολογία  91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – τέταρτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για το σχέδιο αυτό, ενδέχεται να 

απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του 

κράτους µέλους. Ο ρυθµιστικός φορέας 

του άρθρου 55 µπορεί να γνωµοδοτήσει 
για την καταλληλότητα των µέτρων που 
προσδιορίζονται στο σχέδιο. 

Για το σχέδιο αυτό, ενδέχεται να 

απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του 

κράτους µέλους. Ο ρυθµιστικός φορέας 

του άρθρου 55 εποπτεύει τη διαδικασία 
διαβούλευσης έτσι ώστε να εξασφαλίζει 
την αµεροληψία στη διεξαγωγή της. 

Αιτιολόγηση 

Ο ρυθµιστικός φορέας δεν πρέπει να επεµβαίνει στις επιχειρηµατικές αποφάσεις του διαχειριστή 

υποδοµών, δεδοµένου ότι αυτό ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη θέση του ως αντικειµενικού 

διαιτητή. 

 

Τροπολογία  92 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση κορεσµού ενός 
διευρωπαϊκού δικτύου ή µιας 
σιδηροδροµικής διαδροµής που 
επηρεάζει αισθητά ένα ή περισσότερα 
διευρωπαϊκά δίκτυα, το δίκτυο 
ρυθµιστικών φορέων, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 57, µπορεί να γνωµοδοτήσει 
σχετικά µε το βάσιµο των ενεργειών που 
προβλέπει το σχέδιο. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα διαβούλευσης µε το δίκτυο ρυθµιστικών φορέων στην 

περίπτωση αισθητής επίδρασης ενός κορεσµού σε ένα ή περισσότερα διευρωπαϊκά δίκτυα. 

 

Τροπολογία  93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 53 – παράγραφος 3 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο διαχειριστής υποδοµής ενηµερώνει 

εγκαίρως τα ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά 
µε µη προγραµµατισµένες εργασίες 

συντήρησης. 

3. Ο διαχειριστής υποδοµής ενηµερώνει τα 

ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε µη 

προγραµµατισµένες εργασίες συντήρησης 

τουλάχιστον µία εβδοµάδα νωρίτερα. 

Αιτιολόγηση 

Είναι λογικό να γνωρίζουν τα ενδιαφερόµενα µέρη πότε θα αρχίσουν οι εργασίες συντήρησης, 

έτσι ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλάξεις, παρά το ότι είναι απρογραµµάτιστες. 

 

Τροπολογία  94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Αιτιολόγηση 

Καλό θα ήταν να έχουν οι διαχειριστές υποδοµών πρωτόκολλα ενεργειών που καταρτίζονται για 

περιπτώσεις ατυχηµάτων ή τεχνικών σφαλµάτων. Αυτά θα βοηθούσαν στην ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη κατάρτιση των σχεδίων εκτάκτου ανάγκης και θα µοιράζονταν ως καλές 

πρακτικές ανάµεσα σε όλους τους διαχειριστές υποδοµών. 

 

Τροπολογία  95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 54 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

3. Αν δεν υπάρχει ανωτέρα βία, όπως 
επείγουσες εργασίες καθοριστικής 
σηµασίας για την ασφάλεια, 
σιδηροδροµική διαδροµή που έχει 
εκχωρηθεί για εµπορευµατική µεταφορά 
δυνάµει του παρόντος άρθρου δεν µπορεί 
να ακυρωθεί νωρίτερα από δύο µήνες 
πριν από την προγραµµατισµένη 
ηµεροµηνία στον πίνακα δροµολογίων, αν 
ο αιτών δεν συγκατατεθεί σε αυτήν την 
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ακύρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο 
διαχειριστής υποδοµής προσπαθεί να 
προτείνει στον αιτούντα σιδηροδροµική 
διαδροµή αντίστοιχης ποιότητας και 
αξιοπιστίας, ο δε αιτών έχει το δικαίωµα 
να δεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση 
αυτή. Στην περίπτωση που ο αιτών 
απορρίψει την πρόταση, δικαιούται 
τουλάχιστον την επιστροφή της 
αντίστοιχης χρέωσης. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή προβλέπει ότι σε περίπτωση ακύρωσης µιας σιδηροδροµικής διαδροµής, λόγω 

αναωτέρας βίας, απαιτείται η εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων ή τουλάχιστον η επιστροφή της 

χρέωσης. Υιοθετεί και συµπληρώνει τη διατύπωση που περιλαµβάνει ήδη ο κανονισµός σχετικά 

µε τους διαδρόµους σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφορών (κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 

913/2010. 

 

Τροπολογία  96 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 55 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ρυθµιστικός φορέας Εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς 

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν 

µοναδικό εθνικό ρυθµιστικό φορέα για τον 

σιδηροδροµικό τοµέα. Ο φορέας αυτός, 

είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 

νοµικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 

λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης 

αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δηµόσια 

αρχή. Επίσης διαθέτει ανεξαρτησία όσον 

αφορά τα θέµατα οργάνωσής του, 

χρηµατοδότησης, νοµικής διάρθρωσης και 

λήψης των αποφάσεών του, έναντι 

οποιουδήποτε διαχειριστή υποδοµής, 

φορέα χρέωσης, φορέα κατανοµής ή 

σιδηροδροµική επιχείρηση. Είναι, 

επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από 

κάθε αρµόδια αρχή που συµµετέχει στην 

ανάθεση σύµβασης παροχής δηµόσιας 

υπηρεσίας. 

1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν 

µοναδικό εθνικό ρυθµιστικό φορέα για τον 

σιδηροδροµικό τοµέα. Ο φορέας αυτός, 
είναι αυτοτελής αρχή, ανεξάρτητη και 

νοµικά διακριτή σε επίπεδο οργανωτικό 

λειτουργικό, ιεραρχικό και λήψης 

αποφάσεων από οιαδήποτε άλλη δηµόσια 

αρχή. Επίσης διαθέτει ανεξαρτησία όσον 
αφορά τα θέµατα οργάνωσής του, 

χρηµατοδότησης, νοµικής διάρθρωσης και 

λήψης των αποφάσεών του, έναντι 

οποιουδήποτε διαχειριστή υποδοµής, 

φορέα χρέωσης, φορέα κατανοµής ή 

σιδηροδροµική επιχείρηση. Είναι, 
επιπλέον, λειτουργικά ανεξάρτητος από 

κάθε αρµόδια αρχή που συµµετέχει στην 

ανάθεση σύµβασης παροχής δηµόσιας 

υπηρεσίας. Ο ρυθµιστικός φορέας 
διαθέτει την οργανωτική διάρθρωση, 
όσον αφορά τη στελέχωση και τους 
υλικούς πόρους, που απαιτείται για να 
ανταποκρίνεται στο επίπεδο 
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δραστηριότητας του σιδηροδροµικού 
τοµέα του κράτους µέλους, για 
παράδειγµα στο επίπεδο της κίνησης των 
µεταφορών, και στο µέγεθος του δικτύου, 
προκειµένου να επιτελεί τα καθήκοντα 
που του ανατίθενται µε το άρθρο 56.  

2. Τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να 

ορίσουν ρυθµιστικούς φορείς µε 

αρµοδιότητα σε περισσότερους τοµείς 

υπαγόµενους σε κανονιστικές ρυθµίσεις, 

εάν οι εν λόγω ενοποιηµένες ρυθµιστικές 

αρχές πληρούν τις απαιτήσεις 

ανεξαρτησίας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

2. Τα κράτη µέλη είναι δυνατόν να 

ορίσουν ρυθµιστικούς φορείς µε 

αρµοδιότητα σε περισσότερους τοµείς 

υπαγόµενους σε κανονιστικές ρυθµίσεις, 

εάν οι εν λόγω ενοποιηµένες ρυθµιστικές 

αρχές πληρούν τις απαιτήσεις 

ανεξαρτησίας που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 

συµβούλιο του ρυθµιστικού φορέα για τον 

σιδηροδροµικό τοµέα διορίζονται για 

σταθερή και ανανεώσιµη θητεία µε βάση 

σαφείς κανόνες που εγγυώνται 

ανεξαρτησία. Επιλέγονται από άτοµα που 
δεν κατέχουν επαγγελµατική θέση ή 
αρµοδιότητα, συµφέροντα ή 

επαγγελµατικές σχέσεις, άµεσα ή έµµεσα, 

µε τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 

υπάγονται στην κανονιστική ρύθµιση για 
τριετή περίοδο πριν από το διορισµό τους 
και κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

Μετά τη λήξη της θητείας τους, δεν 

αποκτούν επαγγελµατική θέση ή 

αρµοδιότητα, συµφέροντα ή 

επαγγελµατικές σχέσεις, µε τις 

επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 

στην κανονιστική ρύθµιση για τουλάχιστον 

τριετή περίοδο. Είναι πλήρως υπεύθυνοι 
για την στελέχωση και τη διοίκηση του 

προσωπικού του ρυθµιστικού φορέα. 

3. Ο πρόεδρος και το διοικητικό 

συµβούλιο του ρυθµιστικού φορέα για τον 

σιδηροδροµικό τοµέα διορίζονται από το 
εθνικό ή άλλο αρµόδιο κοινοβούλιο για 
σταθερή και ανανεώσιµη θητεία µε βάση 

σαφείς κανόνες που εγγυώνται 

ανεξαρτησία.  

Επιλέγονται από πρόσωπα που διαθέτουν 
γνώση και πείρα στη ρύθµιση του 
σιδηροδροµικού τοµέα, ή γνώση και 
πείρα στη ρύθµιση άλλων τοµέων, κατά 
προτίµηση δε από πρόσωπα που δεν 
κατείχαν επαγγελµατική θέση ή 
αρµοδιότητα, συµφέροντα ή 

επαγγελµατικές σχέσεις, άµεσα ή έµµεσα, 
µε τις επιχειρήσεις ή τις οντότητες που 

υπάγονται στην κανονιστική ρύθµιση 

τουλάχιστον την τελευταία διετία ή 
µεγαλύτερο διάστηµα καθοριζόµενο 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, πριν 
από το διορισµό τους και κατά τη διάρκεια 

της θητείας τους. Τούτο πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς σε σχετική δήλωση 
συµφερόντων που υποβάλλουν τα 
πρόσωπα αυτά. Μετά τη λήξη της θητείας 

τους, δεν αποκτούν επαγγελµατική θέση ή 

αρµοδιότητα, συµφέροντα ή 

επαγγελµατικές σχέσεις, µε τις 

επιχειρήσεις ή τις οντότητες που υπάγονται 

στην κανονιστική ρύθµιση για διάστηµα 
τουλάχιστον δύο ετών ή για µεγαλύτερο 
διάστηµα καθοριζόµενο σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία. Είναι πλήρως 
υπεύθυνοι για την στελέχωση και τη 

διοίκηση του προσωπικού του ρυθµιστικού 
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φορέα. Οφείλουν να ενεργούν µε πλήρη 
ανεξαρτησία και δεν µπορούν σε καµία 
περίπτωση να επηρεάζονται από εντολές 
µιας κυβέρνησης ή οποιασδήποτε 
ιδιωτικής ή δηµόσιας επιχείρησης. 

 

Τροπολογία  97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 56 - παράγραφοι 1 έως 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αρµοδιότητες του ρυθµιστικού φορέα Αρµοδιότητες των εθνικών ρυθµιστικών 
φορέων 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 

παράγραφος 6 ένας αιτών έχει το δικαίωµα 

άσκησης προσφυγής στον ρυθµιστικό 

φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί 

δίκαιη µεταχείριση, ότι έχει υποστεί 

διακρίσεις ή ότι έχει µε άλλο τρόπο 

αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του 

διαχειριστή υποδοµής ή, κατά περίπτωση 

της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του 

φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης 

εξυπηρέτησης, σχετικά µε: 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 46 

παράγραφος 6 ένας αιτών έχει το δικαίωµα 

άσκησης προσφυγής στον ρυθµιστικό 

φορέα, εάν πιστεύει ότι δεν έχει υποστεί 

δίκαιη µεταχείριση, ότι έχει υποστεί 

διακρίσεις ή ότι έχει µε άλλο τρόπο 

αδικηθεί, ιδιαίτερα κατά αποφάσεων του 

διαχειριστή υποδοµής ή, κατά περίπτωση 

της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του 

φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης 

εξυπηρέτησης, σχετικά µε: 

α) τη δήλωση δικτύου· α) τη δήλωση δικτύου· 

β) τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή· β) τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτή· 

γ) τη διαδικασία κατανοµής και το 

αποτέλεσµά της· 

γ) τη διαδικασία κατανοµής και το 

αποτέλεσµά της· 

δ) το σύστηµα χρέωσης· δ) το σύστηµα χρέωσης· 

ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών 

χρήσης υποδοµής που απαιτούνται, ή 

µπορεί να απαιτούνται, να πληρωθούν· 

ε) το επίπεδο ή τη διάρθρωση των τελών 

χρήσης υποδοµής που απαιτούνται, ή 

µπορεί να απαιτούνται, να πληρωθούν· 

στ) τις ρυθµίσεις για την πρόσβαση 

σύµφωνα µε τα άρθρα 10, 11 και 12. 

στ) τις ρυθµίσεις για την πρόσβαση 

σύµφωνα µε τα άρθρα 10, 11 και 12· 

ζ) την πρόσβαση και τη χρέωση για 

δροµολόγια σύµφωνα µε το άρθρο 13. 

ζ) την πρόσβαση και τη χρέωση για 

δροµολόγια σύµφωνα µε το άρθρο 13· 

 ζα) αποφάσεις για χορήγηση αδειών, σε 
περιπτώσεις όπου ο ρυθµιστικός φορέας 
δεν είναι και ο φορέας που εκδίδει άδειες 
σύµφωνα µε το άρθρο 16. 

 1α. Ο ρυθµιστικός φορέας καλείται να 
αποφασίζει τη λήψη διορθωτικών µέτρων 
σχετικά µε κάθε καταγγελία, το πολύ 
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µέσα σε ένα µήνα από την παραλαβή της 
καταγγελίας, και να αναλαµβάνει δράση 
µε δική του πρωτοβουλία. Σε περίπτωση 
προσφυγής σχετικά µε άρνηση παροχής 
µεταφορικής ικανότητας υποδοµής, ή 
σχετικά µε όρους προσφοράς 
µεταφορικής ικανότητας, ο ρυθµιστικός 
φορέας είτε επιβεβαιώνει ότι δεν 
απαιτείται τροποποίηση της απόφασης 
του διαχειριστή της υποδοµής, είτε ζητεί 
τροποποίηση αυτής της απόφασης, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
ρυθµιστικού φορέα. 

 Η Επιτροπή εξετάζει µε δική της 
πρωτοβουλία την εφαρµογή και την 
επιβολή των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας σχετικά µε την εντολή των 
ρυθµιστικών φορέων και τις προθεσµίες 
για τη λήψη των αποφάσεών τους 
σύµφωνα µε τη συµβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 63 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο. 

2. Ο ρυθµιστικός φορέας έχει επίσης 
εξουσία παρακολούθησης του 

ανταγωνισµού στις αγορές υπηρεσιών 

σιδηροδροµικών µεταφορών και 

πραγµατοποιεί ανασκόπηση των σηµείων 
α) έως ζ) της παραγράφου 1 µε δική του 
πρωτοβουλία και µε στόχο την πρόληψη 

των διακρίσεων µεταξύ των αιτούντων. 

Ελέγχει, ιδίως, εάν η δήλωση δικτύου 

περιλαµβάνει ρήτρες που εισάγουν 

διακρίσεις ή παρέχει διακριτική ευχέρεια 

στον διαχειριστή υποδοµής που είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την 

εισαγωγή διακρίσεων µεταξύ των 

αιτούντων. Ο ρυθµιστικός φορέας 
διαθέτει την αναγκαία οργανωτική 
ικανότητα για την εκπλήρωση των εν 
λόγω καθηκόντων. 

2. Ο ρυθµιστικός φορέας έχει εξουσία 

παρακολούθησης του ανταγωνισµού και 
διόρθωσης φαινοµένων µεροληψίας και 
στρέβλωσης στις αγορές υπηρεσιών 
σιδηροδροµικών µεταφορών και 

πραγµατοποιεί ανασκόπηση των σηµείων 
α) έως ζα) της παραγράφου 1 µε δική του 
πρωτοβουλία και µε στόχο την πρόληψη 

των διακρίσεων µεταξύ των αιτούντων, 

µεταξύ άλλων µέσω κατάλληλων 

διορθωτικών µέτρων. Ελέγχει, ιδίως, εάν η 

δήλωση δικτύου περιλαµβάνει ρήτρες που 

εισάγουν διακρίσεις ή παρέχει διακριτική 

ευχέρεια στον διαχειριστή υποδοµής που 

είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για την 

εισαγωγή διακρίσεων µεταξύ των 

αιτούντων. Για τούτο, ο ρυθµιστικός 
φορέας συνεργάζεται επίσης στενά µε την 
εθνική αρχή ασφαλείας που είναι αρµόδια 
για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή 
της καταλληλότητας προς χρήση των 
συνιστωσών διαλειτουργικότητας, ή για 
την εκτίµηση της διαδικασίας ΕΚ για την 
επαλήθευση των υποσυστηµάτων 
σύµφωνα µε την οδηγία 2008/57/ΕΚ. Αν 
ζητηθεί από τους αιτούντες, στο πλαίσιο 
διαδικασιών ενώπιον της εθνικής αρχής 
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ασφαλείας, οι οποίες µπορεί να έχουν 
συνέπειες όσον αφορά την πρόσβαση στις 
αγορές, η εθνική αρχή ασφαλείας 
ενηµερώνει τον ρυθµιστικό φορέα για τις 
σχετικές πτυχές της διαδικασίας. Η 
ρυθµιστική αρχή υποβάλλει συστάσεις. Σε 
περίπτωση που η εθνική αρχή ασφαλείας 
προτίθενται να αποκλίνει από τις 
συστάσεις αυτές, παρέχει στον 
ρυθµιστικό φορέα σχετική αιτιολόγηση. 

3. Ο ρυθµιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι 

τα τέλη που επιβάλλονται από το 

διαχειριστή υποδοµής είναι σύµφωνα µε το 

κεφάλαιο IV τµήµα 2 και δεν εισάγουν 

διακρίσεις. ∆ιαπραγµατεύσεις µεταξύ 

αιτούντων και διαχειριστή υποδοµής 

σχετικά µε το ύψος των τελών υποδοµής 

επιτρέπονται µόνο εφόσον 

πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη του 

ρυθµιστικού φορέα. Ο ρυθµιστικός φορέας 

παρεµβαίνει εάν οι διαπραγµατεύσεις είναι 

πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του 

παρόντος κεφαλαίου. 

3. Ο ρυθµιστικός φορέας εξασφαλίζει ότι 

τα τέλη που επιβάλλονται από το 

διαχειριστή υποδοµής είναι σύµφωνα µε το 

κεφάλαιο IV τµήµα 2 και δεν εισάγουν 

διακρίσεις. ∆ιαπραγµατεύσεις µεταξύ 

αιτούντων και διαχειριστή υποδοµής 

σχετικά µε το ύψος των τελών υποδοµής 

επιτρέπονται µόνο εφόσον 

πραγµατοποιούνται υπό την επίβλεψη του 

ρυθµιστικού φορέα. Ο ρυθµιστικός φορέας 

παρεµβαίνει εάν οι διαπραγµατεύσεις είναι 

πιθανό να αντίκεινται στις απαιτήσεις του 

παρόντος κεφαλαίου. 

 3α. Ο ρυθµιστικός φορέας επαληθεύει ότι 
η λογιστική των διαχειριστών υποδοµής 
και των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων 
συµµορφώνεται προς τις διατάξεις του 
άρθρου 6 περί λογιστικού διαχωρισµού. 

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

 3γ. Η ρυθµιστική αρχή κοινοποιεί στην 
Επιτροπή κάθε καταγγελία που αφορά 
απόφαση ρυθµιστικής αρχής σε σχέση µε 
τις παραγράφους 1 έως 3β. Μέσα σε 
διάστηµα δύο εβδοµάδων από την 
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παραλαβή της καταγγελίας, η Επιτροπή 
ζητεί, αν χρειαστεί, την τροποποίηση της 
σχετικής απόφασης, προκειµένου να 
εξασφαλίσει τη συµβατότητά της µε το 
ενωσιακό δίκαιο. Ο ρυθµιστικός φορέας 
τροποποιεί την απόφασή του 
λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έχει 
ζητήσει η Επιτροπή.  

 3δ. ο ρυθµιστικός φορέας διαβουλεύεται, 
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, µε τους 
αντιπροσώπους των χρηστών των 
εµπορευµατικών και επιβατικών 
σιδηροδροµικών υπηρεσιών, προκειµένου 
να λάβει υπόψη τις απόψεις τους για τη 
σιδηροδροµική αγορά, 
συµπεριλαµβανοµένων της επίδοσης της 
υπηρεσίας, των τελών υποδοµής, του 
ύψους και της διαφάνειας των τιµών των 
σιδηροδροµικών υπηρεσιών. 

 

Τροπολογία  98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 56 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 56α 

 Εξουσίες των εθνικών ρυθµιστικών 
αρχών 

 1. Προκειµένου να φέρει εις πέρας τα 
καθήκοντα που εκτίθενται στο άρθρο 56, 
η ρυθµιστική αρχή έχει την εξουσία να: 

 α) επιβάλλει τις αποφάσεις της µε 
κατάλληλες κυρώσεις, 
συµπεριλαµβανοµένων προστίµων. Οι 
αποφάσεις του ρυθµιστικού φορέα είναι 
δεσµευτικές για όλα τα µέρη που 
καλύπτει, και δεν υπόκειται στον έλεγχο 
άλλης εθνικής διοικητικής αρχής.  

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

 γ) να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει 
εξωτερικούς ελέγχους των διαχειριστών 
υποδοµής και, όπου απαιτείται, των 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων για να 
επαληθευτεί η συµµόρφωση προς τις 
διατάξεις του άρθρου 6 περί λογιστικού 
διαχωρισµού.  

 2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
αποφάσεις που λαµβάνονται από τον 
ρυθµιστικό φορέα, υπόκεινται σε 
δικαστική επανεξέταση. Η έφεση δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσµα στην απόφαση 
του ρυθµιστικού φορέα.  

 3. Σε περίπτωση αντιδικιών που αφορούν 
αποφάσεις των ρυθµιστικών φορέων 
σχετικά µε διασυνοριακές υπηρεσίες 
µεταφορών, κάθε ενδιαφερόµενο µέρος 
µπορεί να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για να επιτύχει δεσµευτική 
απόφαση επί της συµβατότητας της εν 
λόγω απόφασης µε το δίκαιο της 
Ένωσης, µέσα σε ένα µήνα από την 
παραλαβή της προσφυγής. 

 4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την 
δηµοσίευση των αποφάσεων της 
ρυθµιστικής αρχής. 

 5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαχειριστές υποδοµών και όλες οι 
επιχειρήσεις ή άλλες οντότητες που 
εκτελούν ή περιλαµβάνουν διάφορα είδη 
σιδηροδροµικών µεταφορών ή διαχείριση 
υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένων των 
φορέων εκµετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 6, παρέχουν 
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λεπτοµερείς κανονιστικούς λογαριασµούς 
στον ρυθµιστικό φορέα προκειµένου 
αυτός να είναι σε θέση να εκτελέσει τα 
διάφορα καθήκοντά του. Οι εν λόγω 
κανονιστικοί λογαριασµοί πρέπει να 
περιέχουν τουλάχιστον τα στοιχεία του 
παραρτήµατος Χ. Ο ρυθµιστικός φορέας 
µπορεί επίσης να εξάγει από τους εν λόγω 
λογαριασµούς συµπεράσµατα σχετικά µε 
ζητήµατα κρατικών ενισχύσεων, και στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να τα αναφέρει 
στις αρχές που φέρουν την ευθύνη για την 
επίλυση τέτοιων ζητηµάτων.  

 Το παράρτηµα X µπορεί να τροποποιείται 
µε βάση την κτηθείσα πείρα, σύµφωνα µε 
τη διαδικασία του άρθρου 60α. 

 

Τροπολογία  99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 57 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεργασία µεταξύ ρυθµιστικών φορέων Συνεργασία µεταξύ εθνικών ρυθµιστικών 
φορέων και εξουσιών της Επιτροπής 

1. Οι εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς 

ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά 

το έργο τους, καθώς και τις αρχές και τις 

πρακτικές που εφαρµόζουν στη λήψη 

αποφάσεων και, συνεργάζονται 

προκειµένου να συντονίζουν τις αποφάσεις 

που λαµβάνουν σε ολόκληρη την Ένωση. 

Προς το σκοπό αυτό συνεργάζονται στο 

πλαίσιο οµάδας εργασίας που συνέρχεται 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στο έργο 
τους αυτό, οι ρυθµιστικοί φορείς 
επικουρούνται από την Επιτροπή. 

1. Οι εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς 

ανταλλάσσουν πληροφορίες όσον αφορά 

το έργο τους, καθώς και τις αρχές και τις 

πρακτικές που εφαρµόζουν στη λήψη 

αποφάσεων και, συνεργάζονται 

προκειµένου να συντονίζουν τις αποφάσεις 

που λαµβάνουν σε ολόκληρη την Ένωση. 

Προς το σκοπό αυτό συνεργάζονται στο 

πλαίσιο επίσηµου δικτύου που 
συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
από την Επιτροπή και συνέρχεται υπό την 
προεδρία της. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή µεριµνά για την ενεργή 
συνεργασία µεταξύ των ρυθµιστικών 
φορέων και λαµβάνει µέτρα όταν οι 
ρυθµιστικοί φορείς δεν ανταποκρίνονται 
στα καθήκοντά τους. 

 Στους εκπροσώπους της Επιτροπής 
περιλαµβάνονται υπάλληλοι τόσο από την 
υπηρεσία που είναι αρµόδια για τις 
µεταφορές όσο και από εκείνη που είναι 
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αρµόδια για τον ανταγωνισµό. 

 Η Επιτροπή συγκροτεί βάση δεδοµένων 
στην οποία οι εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς 
καταχωρούν δεδοµένα σχετικά µε όλες 
τις διαδικασίες καταγγελιών, όπως οι 
ηµεροµηνίες των καταγγελιών, η έναρξη 
διαδικασιών ιδίας πρωτοβουλίας, όλα τα 
σχέδια αποφάσεων και οι τελικές 
αποφάσεις, τα εµπλεκόµενα µέρη, τα 
βασικά σηµεία των διαδικασιών και τα 
προβλήµατα ερµηνείας της 
σιδηροδροµικής νοµοθεσίας, όπως 
επίσης οι έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας 
σχετικά µε ζητήµατα πρόσβασης ή 
χρέωσης διεθνών σιδηροδροµικών 
υπηρεσιών.  

2. Οι ρυθµιστικοί φορείς έχουν τη 

δυνατότητα να συνεργάζονται στενά, και 

µέσω συµφωνιών εργασίας για σκοπούς 

αµοιβαίας αρωγής όσον αφορά τα 

καθήκοντα τους για παρακολούθηση της 

αγοράς και τον χειρισµό καταγγελιών ή 

ερευνών. 

2. Οι ρυθµιστικοί φορείς έχουν τη 

δυνατότητα να συνεργάζονται στενά, και 

µέσω συµφωνιών εργασίας για σκοπούς 

αµοιβαίας αρωγής όσον αφορά τα 

καθήκοντα τους για παρακολούθηση της 

αγοράς και τον χειρισµό καταγγελιών ή 

ερευνών. 

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας µε 

δική τους πρωτοβουλία επί ζητηµάτων 

πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή 

σιδηροδροµική διαδροµή, καθώς και στο 

πλαίσιο της παρακολούθησης του 

ανταγωνισµού στην αγορά διεθνών 

σιδηροδροµικών µεταφορών, ο οικείος 

ρυθµιστικός φορέας διαβουλεύεται µε τους 

ρυθµιστικούς φορείς όλων των άλλων 

κρατών µελών από τα οποία διέρχεται η 

αντίστοιχη διεθνής σιδηροδροµική 

διαδροµή και ζητεί από αυτούς όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει 

απόφαση. 

3. Σε περίπτωση καταγγελίας ή έρευνας µε 

δική τους πρωτοβουλία επί ζητηµάτων 

πρόσβασης ή χρέωσης που αφορούν διεθνή 

σιδηροδροµική διαδροµή, καθώς και στο 

πλαίσιο της παρακολούθησης του 

ανταγωνισµού στην αγορά διεθνών 

σιδηροδροµικών µεταφορών, ο οικείος 

ρυθµιστικός φορέας ενηµερώνει την 
Επιτροπή και διαβουλεύεται µε τους 
ρυθµιστικούς φορείς όλων των άλλων 

κρατών µελών από τα οποία διέρχεται η 

αντίστοιχη διεθνής σιδηροδροµική 

διαδροµή και ζητεί από αυτούς όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες πριν λάβει 

απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, το 
δίκτυο των ρυθµιστικών φορέων εκδίδει 
γνωµοδότηση. 

4. Οι ρυθµιστικοί φορείς των οποίων 

ζητείται η γνώµη βάσει της παραγράφου 3 

παρέχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν 

οι ίδιοι το δικαίωµα να ζητούν µε βάση την 

εθνική τους νοµοθεσία. Οι εν λόγω 

πληροφορίες είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για τους σκοπούς 

χειρισµού της καταγγελίας ή της έρευνας 

4. Οι ρυθµιστικοί φορείς των οποίων 

ζητείται η γνώµη βάσει της παραγράφου 3 

παρέχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν 

οι ίδιοι το δικαίωµα να ζητούν µε βάση την 

εθνική τους νοµοθεσία. Οι εν λόγω 

πληροφορίες είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο για τους σκοπούς 

χειρισµού της καταγγελίας ή της έρευνας 
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της παραγράφου 3. της παραγράφου 3. 

5. Ο ρυθµιστικός φορέας που 

παραλαµβάνει την προσφυγή ή διεξάγει 

έρευνα µε δική του πρωτοβουλία 

διαβιβάζει τις συναφείς πληροφορίες στον 

αρµόδιο ρυθµιστικό φορέα προκειµένου ο 

εν λόγω φορέας να λάβει µέτρα για τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. 

5. Ο ρυθµιστικός φορέας που 

παραλαµβάνει την προσφυγή ή διεξάγει 

έρευνα µε δική του πρωτοβουλία 

διαβιβάζει τις συναφείς πληροφορίες στον 

αρµόδιο ρυθµιστικό φορέα προκειµένου ο 

εν λόγω φορέας να λάβει µέτρα για τα 

ενδιαφερόµενα µέρη. 

6. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 

αρµόδιοι εκπρόσωποι των διαχειριστών 

υποδοµής σύµφωνα µε το άρθρο 40 

παράγραφος 1 παρέχουν, χωρίς 

καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τον χειρισµό καταγγελίας 

ή έρευνας βάσει της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου και έχουν ζητηθεί από 

τον ρυθµιστικό φορέα του κράτους µέλους 

στο οποίο εδρεύει ο αρµόδιος εκπρόσωπος. 

Ο εν λόγω ρυθµιστικός φορέας δικαιούται 

να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες 

σχετικά µε την αντίστοιχη διεθνή 

σιδηροδροµική διαδροµή στους 

ρυθµιστικούς φορείς που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3. 

6. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 

αρµόδιοι εκπρόσωποι των διαχειριστών 

υποδοµής σύµφωνα µε το άρθρο 40 

παράγραφος 1 παρέχουν, χωρίς 

καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τον χειρισµό καταγγελίας 

ή έρευνας βάσει της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου και έχουν ζητηθεί από 

τον ρυθµιστικό φορέα του κράτους µέλους 

στο οποίο εδρεύει ο αρµόδιος εκπρόσωπος. 

Ο εν λόγω ρυθµιστικός φορέας δικαιούται 

να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες 

σχετικά µε την αντίστοιχη διεθνή 

σιδηροδροµική διαδροµή στους 

ρυθµιστικούς φορείς που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3. 

 6α. Η Επιτροπή µπορεί µε δική της 
πρωτοβουλία να συµµετέχει στις 
δραστηριότητες που εκτίθενται στις 
παραγράφους 2 έως 6, για τις οποίες θα 
τηρεί ενήµερο το δίκτυο ρυθµιστικών 
φορέων που αναφέρεται στην παράγραφο 
1. 

7. Οι ρυθµιστικοί φορείς καταρτίζουν 
κοινές αρχές και πρακτικές για την λήψη 

των αποφάσεων για τις οποίες έχουν 

εξουσιοδοτηθεί βάσει της παρούσας 

οδηγίας. Η Επιτροπή µπορεί να λάβει 
εκτελεστικά µέτρα που καθορίζουν τις εν 
λόγω κοινές αρχές και πρακτικές. Τα εν 
λόγω µέτρα, τα οποία αποσκοπούν στην 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας υπό 
οµοιόµορφες συνθήκες, θεσπίζονται ως 
εκτελεστικές πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 63 παράγραφος 3. 

7. Το δίκτυο ρυθµιστικών φορέων που 
έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 καταρτίζει κοινές αρχές και 
πρακτικές για την λήψη των αποφάσεων 

για τις οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί βάσει 

της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή µπορεί 

να εγκρίνει και να συµπληρώνει τις εν 
λόγω κοινές αρχές και πρακτικές σύµφωνα 
µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 60α.  

Οι ρυθµιστικοί φορείς εξετάζουν επίσης 
αποφάσεις και πρακτικές ενώσεων 

διαχειριστών υποδοµής του άρθρου 40 

παράγραφος 1 που εφαρµόζουν διατάξεις 

της παρούσας οδηγίας ή διευκολύνουν µε 

Το δίκτυο ρυθµιστικών φορέων εξετάζει 
επίσης αποφάσεις και πρακτικές ενώσεων 

διαχειριστών υποδοµής του άρθρου 40 

παράγραφος 1 που εφαρµόζουν διατάξεις 

της παρούσας οδηγίας ή διευκολύνουν µε 
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άλλον τρόπο τις διεθνείς σιδηροδροµικές 

µεταφορές.  

άλλον τρόπο τις διεθνείς σιδηροδροµικές 

µεταφορές. 

 

Τροπολογία  100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 57 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 57α 

 Ευρωπαϊκός ρυθµιστικός φορέας 

 Με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί 
µέσω του δικτύου ρυθµιστικών φορέων, η 
Επιτροπή καταρτίζει, το αργότερο δύο 
χρόνια από τη δηµοσίευση της παρούσας 
οδηγίας, νοµοθετική πρόταση για τη 
σύσταση ευρωπαϊκού ρυθµιστικού φορέα. 
Ο φορέας αυτός θα αναλάβει καθήκοντα 
εποπτείας και διαιτησίας για την επίλυση 
διασυνοριακών και διεθνών 
προβληµάτων και για την εξέταση 
προσφυγών κατά αποφάσεων εθνικών 
ρυθµιστικών αρχών. 

 

Τροπολογία  101 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 59 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 59α 

 Άρθρο περί εξουσιοδότησης 

 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύµφωνα µε 
το άρθρο 60α, σχετικά µε το πεδίο 
εφαρµογής της παρακολούθησης της 
αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 15, σχετικά 
µε ορισµένα στοιχεία της δήλωσης 
δικτύου σύµφωνα µε το άρθρο 27, 
σχετικά µε ορισµένες αρχές της χρέωσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 31, σχετικά µε την 
προσωρινή µείωση στα τέλη υποδοµών 
για το ETCS σύµφωνα µε το άρθρο 32, 
παράγραφος 3, σχετικά µε ορισµένα 
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στοιχεία του µηχανισµού επιδόσεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 35, σχετικά µε τα 
κριτήρια που πρέπει να ακολουθούνται 
όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα 
αιτήµατα για µεταφορική ικανότητα 
υποδοµής σύµφωνα µε το άρθρο 41, µε το 
χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία 
κατανοµής σύµφωνα µε το άρθρο 43, µε 
τους ρυθµιστικούς λογαριασµούς 
σύµφωνα µε το άρθρο 56α, και µε τις 
κοινές αρχές και πρακτικές για τη λήψη 
αποφάσεων από ρυθµιστικούς φορείς 
σύµφωνα µε το άρθρο 57.  

Αιτιολόγηση 

Το νέο διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 

επιβάλλει τη χρήση συγκεκριµένων τυποποιηµένων όρων οι οποίοι παρεµβάλλονται εδώ για να 

αντικαταστήσουν τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 60  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 60 ∆ιαγράφεται 

Άσκηση εξουσιοδότησης  

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

 

2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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και στο Συµβούλιο. 

3. Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων 
κατ’εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 61 και 62. 

 

Αιτιολόγηση 

Το νέο διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 

επιβάλλει τη χρήση συγκεκριµένων τυποποιηµένων όρων οι οποίοι παρεµβάλλονται στο άρθρο 

60α για να αντικαταστήσουν τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 60α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 60α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσία για τη θέσπιση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρείται στην 
Επιτροπή σύµφωνα µε τις συνθήκες που 
θεσπίζονται στο παρόν άρθρο. 

 2. Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 15 παράγραφος 5, 27 
παράγραφος 2, 31 παράγραφοι 3 και 5, 32 
παράγραφος 3, 35 παράγραφος 2, 41 
παράγραφος 3, 43 παράγραφος 1, 56a 
παράγραφος 6, 57 παράγραφος 7 
εκχωρούνται στην Επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από την ηµεροµηνία θέσης σε 
ισχύ της βασικής νοµοθετικής πράξης. Η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά µε την 
εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα µήνες 
πριν από την εκπνοή της πενταετούς 
περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται 
σιωπηρώς για περιόδους ιδίας διαρκείας, 
εφόσον δεν διατυπωθεί σχετικώς 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο το αργότερο 
τρεις µήνες πριν από τη λήξη της 
εκάστοτε περιόδου.  

 3. Οι εξουσίες για τη θέσπιση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
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στα άρθρα 15 παράγραφος 2, 27 
παράγραφος 32, 31 παράγραφος 2, 5 
παράγραφος 3, 7 παράγραφος 3, 35 
παράγραφος 3, 41 παράγραφος 5, 43 
παράγραφος 1, 56α παράγραφος 6, 57 
παράγραφος 31 και 25 εκχωρούνται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστηµα. 
Η απόφαση περί ανάκλησης περατώνει 
την εξουσιοδότηση που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευση της 
απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη 
ηµεροµηνία που ορίζεται σε αυτήν. ∆εν 
επηρεάζει την ισχύ των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν.  

 4. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει µια κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο.  

 5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται δυνάµει των άρθρων 15 
παράγραφος 5, 27 παράγραφος 2, 31 
παράγραφοι 3 και 5, 32 παράγραφος 3, 35 
παράγραφος 2, 41 παράγραφος 3, 43 
παράγραφος 1, 56a παράγραφος 6, 57 
παράγραφος 7 τίθεται σε ισχύ µόνον 
εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συµβούλιο εντός 2 µηνών από την 
κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εφόσον, 
πριν από την παρέλευση της εν λόγω 
χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν 
αµφότερα ενηµερώσει την Επιτροπή για 
το ότι δεν σκοπεύουν να προβάλουν 
αντίρρηση. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου, η προθεσµία παρατείνεται 
κατά 2 µήνες. 

Αιτιολόγηση 

Το νέο διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 

επιβάλλει τη χρήση συγκεκριµένων τυποποιηµένων όρων οι οποίοι παρεµβάλλονται εδώ για να 

αντικαταστήσουν τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής. 
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Τροπολογία  104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 61 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 61 ∆ιαγράφεται 

Ανάκληση εξουσιοδότησης  

1. Η ανάθεση εξουσίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 60 παράγραφος 1 µπορεί να 
ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 

 

2. Το θεσµικό όργανο που κίνησε 
εσωτερική διαδικασία για τη λήψη 
απόφασης όσον αφορά την ανάκληση 
εξουσιοδότησης ενηµερώνει τον άλλο 
νοµοθέτη και την Επιτροπή το αργότερο 
ένα µήνα πριν από τη λήψη της τελικής 
απόφασης, επισηµαίνοντας τις κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις που θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενο 
ανάκλησης και τις αιτίες για την εν λόγω 
ανάκληση. 

 

3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέρµα 
στην ανάθεση των εξουσιών που 
διευκρινίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Τίθεται αµέσως σε ισχύ ή σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 
διευκρινίζεται σε αυτή. ∆εν επηρεάζει την 
ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ήδη ισχύουν. Η απόφαση 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε το διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011, το άρθρο αυτό θα έπρεπε να 

διαγραφεί, δεδοµένου ότι το περιεχόµενό του µεταφέρεται στο άρθρο 60α. 
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Τροπολογία  105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 62 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 62 ∆ιαγράφεται 

∆ιατύπωση αντιρρήσεων κατά των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων  

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο δύνανται να εκφράσουν 
αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη εντός περιόδου δύο 
µηνών από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου η προθεσµία αυτή 
παρατείνεται κατά έναν µήνα. 

 

2. Αν έως τη λήξη αυτής της προθεσµίας 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο δεν έχουν διατυπώσει 
αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη ή αν, πριν από την 
ηµεροµηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
πληροφορήσουν αµφότερα την Επιτροπή 
ότι αποφάσισαν να µη διατυπώσουν 
αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία 
που προβλέπεται στις διατάξεις της. 

 

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις 
σχετικά µε την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. 
Το θεσµικό όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις σχετικά µε την κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους. 

 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε το διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011, το άρθρο αυτό θα έπρεπε να 

διαγραφεί, δεδοµένου ότι το περιεχόµενό του µεταφέρεται στο άρθρο 60α. 

 

Τροπολογία  106 
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Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μετά από αίτηση κράτους µέλους ή µε 
δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, εξετάζει την 

εφαρµογή και την εκτέλεση των διατάξεων 

της παρούσας οδηγίας και, εντός δύο 

µηνών από την παραλαβή της εν λόγω 

αίτησης, αποφασίζει σύµφωνα µε τη 

διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 64 

παράγραφος 2, αν το σχετικό µέτρο µπορεί 

να συνεχίσει να εφαρµόζεται. Η Επιτροπή 

ανακοινώνει την απόφασή της στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο 

και τα κράτη µέλη. 

2. Μετά από αίτηση εθνικής ρυθµιστικής 
αρχής και άλλων αρµόδιων εθνικών 
αρχών ή µε δική της πρωτοβουλία, η 
Επιτροπή, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, 

εξετάζει την εφαρµογή και την εκτέλεση 

των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Οι 
εθνικοί ρυθµιστικοί φορείς διατηρούν 
βάση δεδοµένων µε τα σχέδια 
αποφάσεών τους, στην οποία έχει 
πρόσβαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός 
δύο µηνών από την παραλαβή της εν λόγω 

αίτησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποφασίζει σύµφωνα µε τη διαδικασία που 

προβλέπει το άρθρο 64 παράγραφος 2, αν 

το σχετικό µέτρο µπορεί να συνεχίσει να 

εφαρµόζεται. Η Επιτροπή ανακοινώνει την 

απόφασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συµβούλιο και τα κράτη µέλη. 

Αιτιολόγηση 

Επιχειρείται µια καλύτερη σύνδεση του ρόλου του εθνικού ρυθµιστικού φορέα µε τον εποπτικό 

ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 63 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 258 της 
Συνθήκης, κάθε κράτος µέλος δύναται να 
παραπέµψει την απόφαση της Επιτροπής 
στο Συµβούλιο εντός προθεσµίας ενός 
µηνός από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας 
µε ειδική πλειοψηφία, µπορεί, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, να λάβει 
διαφορετική απόφαση εντός ενός µηνός 
από την ηµεροµηνία παραποµπής της 
απόφασης. 

Μετά από αίτηση κράτους µέλους ή µε 
δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, εξετάζει την 
εφαρµογή και την εκτέλεση των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και 
εκδίδει σχετική απόφαση, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 64 
παράγραφος 3. 
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Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία η παράγραφος πλησιάζει περισσότερο στην τυποποιηµένη διαδικασία για τις 

εκτελεστικές πράξεις. Η παραποµπή στο άρθρο 64, παράγραφος 3, το οποίο αναφέρεται στη 

διαδικασία εξέτασης, πλησιάζει το περιεχόµενο της αρχικής διάταξης του άρθρου 63, 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 63 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα µέτρα που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση της εφαρµογής της οδηγίας 

υπό οµοιόµορφες συνθήκες θεσπίζονται 
από την Επιτροπή ως εκτελεστικές 
πράξεις σύµφωνα µε την διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3. 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικές 
πράξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 10 
παράγραφος 2, 11 παράγραφος 4, 14 
παράγραφος 2 και 17 παράγραφος 5, τα 
οποία αποσκοπούν στην εξασφάλιση της 
εφαρµογής της οδηγίας υπό οµοιόµορφες 

συνθήκες. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις  
θεσπίζονται σύµφωνα µε την διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 64 
παράγραφος 3. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία κατατίθεται προκειµένου να προσδιοριστούν σαφέστερα τα άρθρα για τα οποία η 

Επιτροπή επιτρέπεται να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις. 

 

Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 64 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή. Πρόκειται για επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα προκειµένου να εναρµονιστεί το κείµενο µε τις 

τελευταίες αλλαγές της νοµοθεσίας όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την 

Επιτροπή και να προσδιοριστεί η επιτροπή που µνηµονεύεται στην εν λόγω παράγραφο. 
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Τροπολογία  110 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 64 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της 

παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα 

άρθρα 3 και 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων 
του άρθρου 8. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της 

παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται το 

άρθρο 4 του κανονισµού (EΕ) αριθ. 
182/2011. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα προκειµένου να εναρµονιστεί το κείµενο µε τις 

τελευταίες αλλαγές της νοµοθεσίας όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  111 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 64 – παράγραφος 3 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της 

παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 

άρθρο 5 και το άρθρο 7 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων 
του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της 

παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται το 

άρθρο 5 του κανονισµού (EΕ) αριθ. 
182/2011. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για τροπολογία τεχνικού χαρακτήρα προκειµένου να εναρµονιστεί το κείµενο µε τις 

τελευταίες αλλαγές της νοµοθεσίας όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από την 

Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 66 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 
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συµµορφωθούν µε τα άρθρα […] και τα 

παραρτήµατα […]το αργότερο έως τις 
[…]. Ανακοινώνουν αµέσως στην 
Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 

µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

συµµορφωθούν µε τα άρθρα […] και τα 

παραρτήµατα […] το αργότερο ...*. 

Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το 

κείµενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 

πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω 

διατάξεων και των διατάξεων της 

παρούσας οδηγίας. 

 ___________________ 

* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για αναδιατύπωση 3 οδηγιών που θα έπρεπε να έχουν ήδη εφαρµοστεί από τα κράτη 

µέλη µε όλες τις συνεχόµενες διαδικασίες παράβασης· 12 µήνες είναι υπεραρκετός χρόνος. 

 

Τροπολογία  113 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – περίπτωση 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ∆ιαβάσεις για ταξιδιώτες και 

εµπορεύµατα συµπεριλαµβανοµένων και 

των οδών ή διαδρόµων προσβάσεως· 

– ∆ιαβάσεις για ταξιδιώτες και 

εµπορεύµατα συµπεριλαµβανοµένων των 

οδών και των διαβάσεων πεζών· 

 

Τροπολογία  114 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα II 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ∆ιαγράφεται  

Βασικά καθήκοντα των διαχειριστών 
υποδοµής 

 

(που αναφέρονται στο άρθρο 7)  

Κατάλογος των βασικών καθηκόντων 
που αναφέρεται στο άρθρο 7: 

 

– λήψη αποφάσεων περί της κατανοµής 
των σιδηροδροµικών διαδροµών, 
συµπεριλαµβανοµένου τόσο του ορισµού 
όσο και της εκτίµησης της 
διαθεσιµότητας, καθώς και της 
κατανοµής των επιµέρους διαδροµών 
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των συρµών, 

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

 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτηµα II έχει ενσωµατωθεί στο άρθρο 7, δεδοµένου ότι το περιεχόµενό του θεωρείται 

ουσιώδες στοιχείο του κειµένου.  

 

Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η ελάχιστη δέσµη πρόσβασης 

περιλαµβάνει: 

1. Η ελάχιστη δέσµη πρόσβασης 

περιλαµβάνει: 

α) διεκπεραίωση αιτήσεων µεταφορικής 

ικανότητας σιδηροδροµικής  υποδοµής· 

α) διεκπεραίωση αιτήσεων µεταφορικής 

ικανότητας σιδηροδροµικής  υποδοµής· 

β) δικαίωµα χρήσης της παρεχόµενης 

µεταφορικής ικανότητας· 

β) δικαίωµα χρήσης της παρεχόµενης 

µεταφορικής ικανότητας· 

γ) χρήση σηµείων και κόµβων της τροχιάς, γ) χρήση σηµείων και κόµβων της τροχιάς, 

δ) έλεγχο συρµών, συµπεριλαµβανοµένης 

της σηµατοδότησης, της ρύθµισης, της 

αποστολής, καθώς και της επικοινωνίας 

και της παροχής πληροφοριών για την 

κίνηση συρµών· 

δ) έλεγχο συρµών, συµπεριλαµβανοµένης 

της σηµατοδότησης, της ρύθµισης, της 

αποστολής, καθώς και της επικοινωνίας 

και της παροχής πληροφοριών για την 

κίνηση συρµών· 

ε) χρησιµοποίηση εξοπλισµού παροχής 

ηλεκτρισµού για το ρεύµα έλξης, όπου 

διατίθενται· 

ε) χρησιµοποίηση εξοπλισµού παροχής 

ηλεκτρισµού για το ρεύµα έλξης, όπου 

διατίθενται· 

στ) εγκαταστάσεις ανεφοδιασµού µε 
καύσιµα, όπου διατίθενται· 

 

ζ) κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται 

για να υλοποιηθεί ή να λειτουργήσει το 

δροµολόγιο για το οποίο έχει παρασχεθεί 

µεταφορική ικανότητα. 

ζ) κάθε άλλη πληροφορία που απαιτείται 

για να υλοποιηθεί ή να λειτουργήσει το 

δροµολόγιο για το οποίο έχει παρασχεθεί 

µεταφορική ικανότητα. 

2. Παρέχεται επίσης πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και η 
παροχή υπηρεσιών στις ακόλουθες 
εγκαταστάσεις: 

2. Παρέχεται επίσης πρόσβαση στις 
ακόλουθες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, 
όταν υπάρχουν, και στις υπηρεσίες που 
παρέχονται σε αυτές τις εγκαταστάσεις· 

α) επιβατικούς σταθµούς, τα κτήριά τους 

και λοιπές εγκαταστάσεις, 

α) επιβατικούς σταθµούς, τα κτήριά τους 

και λοιπές εγκαταστάσεις, 
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συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης 
εισιτηρίων και της ενηµέρωσης · 

συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών 
ενηµέρωσης των επιβατών και 
κατάλληλων χώρων για τις υπηρεσίες 
έκδοσης εισιτηρίων· 

β) τερµατικούς σταθµούς µεταφοράς 

εµπορευµάτων · 

β) τερµατικούς σταθµούς µεταφοράς 

εµπορευµάτων · 

γ) σταθµούς διαλογής· γ) σταθµούς διαλογής· 

δ) εγκαταστάσεις σχηµατισµού συρµών· δ) εγκαταστάσεις σχηµατισµού συρµών· 

ε) αµαξοστάσια φύλαξης· ε) αµαξοστάσια φύλαξης· 

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 

τεχνικές εγκαταστάσεις· 

στ) εγκαταστάσεις συντήρησης και άλλες 

τεχνικές εγκαταστάσεις· 

ζ) λιµενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται 

µε σιδηροδροµικές δραστηριότητες· 

ζ) λιµενικές εγκαταστάσεις που συνδέονται 

µε σιδηροδροµικές δραστηριότητες· 

η) εγκαταστάσεις παροχής βοήθειας, 

συµπεριλαµβανοµένης ρυµούλκησης. 

η) εγκαταστάσεις παροχής βοήθειας, 

συµπεριλαµβανοµένης ρυµούλκησης· 

 ηα) εγκαταστάσεις ανεφοδιασµού µε 
καύσιµα και παροχή καυσίµων στις 
εγκαταστάσεις αυτές, τα τέλη για τα 
οποία εµφαίνονται στα τιµολόγια χωριστά 
από τα τέλη χρήσης των εγκαταστάσεων 
ανεφοδιασµού µε καύσιµα· 

3. Οι πρόσθετες υπηρεσίες µπορούν να 

περιλαµβάνουν: 

3. Οι πρόσθετες υπηρεσίες µπορούν να 

περιλαµβάνουν: 

α) ρεύµα έλξης, τα τέλη για το οποίο 

εµφαίνονται στα τιµολόγια χωριστά από τα 

τέλη χρήσης εξοπλισµού παροχής 

ηλεκτρισµού· 

α) ρεύµα έλξης, τον προµηθευτή του 
οποίου µπορεί να επιλέγει ελεύθερα η 
σιδηροδροµική επιχείρηση· αν 
προµηθευτής του ρεύµατος έλξης είναι ο 
ίδιος ο φορέας εκµετάλλευσης της 
εγκατάστασης, τα τέλη για το ρεύµα έλξης 
εµφαίνονται στα τιµολόγια χωριστά από τα 

τέλη χρήσης εξοπλισµού παροχής 

ηλεκτρισµού· 

β) προθέρµανση επιβατικών συρµών· β) προθέρµανση επιβατικών συρµών· 

γ) παροχή καυσίµου, τα τέλη για το οποίο 
εµφαίνονται στα τιµολόγια χωριστά από 
τα τέλη χρήσης των εγκαταστάσεων 
ανεφοδιασµού µε καύσιµα  · 

 

δ) εξατοµικευµένες συµβάσεις για: δ) εξατοµικευµένες συµβάσεις για: 

– έλεγχο της µεταφοράς επικίνδυνων 

εµπορευµάτων, 

– έλεγχο της µεταφοράς επικίνδυνων 

εµπορευµάτων, 

– βοήθεια στη λειτουργία µη συνήθων 

συρµών. 

– βοήθεια στη λειτουργία µη συνήθων 

συρµών. 

4. Οι βοηθητικές υπηρεσίες µπορούν να 4. Οι βοηθητικές υπηρεσίες µπορούν να 
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περιλαµβάνουν: περιλαµβάνουν: 

α) πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο· α) πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο· 

β) παροχή συµπληρωµατικών 

πληροφοριών· 

β) παροχή συµπληρωµατικών 

πληροφοριών· 

γ) τεχνική επιθεώρηση του τροχαίου 

υλικού. 

γ) τεχνική επιθεώρηση του τροχαίου 

υλικού. 

 

Τροπολογία  116 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙV – σηµείο 16 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 16α. Περιστατικά, ατυχήµατα και 
σοβαρά ατυχήµατα σύµφωνα µε την 
οδηγία 2004/49/ΕΚ, τα οποία συνέβησαν 
κατά το προηγούµενο έτος. 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώνονται και να αποστέλλονται στην Επιτροπή σχετικά µε 

την εξέλιξη της σιδηροδροµικής αγοράς πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν δεδοµένα σχετικά µε την 

κατάσταση ασφαλείας των σιδηροδρόµων στα κράτη µέλη της ΕΕ.  

 

Τροπολογία  117 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα V 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ∆ιαγράφεται 

Χρηµατοοικονοµική επιφάνεια  

(αναφερόµενη στο άρθρο 20)  

1. Η χρηµατοοικονοµική επιφάνεια 
ελέγχεται βάσει των ετήσιων 
λογαριασµών της σιδηροδροµικής 
επιχείρησης, ή για τις επιχειρήσεις που 
ζητούν άδεια και δεν είναι σε θέση να 
παρουσιάσουν αυτούς τους 
λογαριασµούς, βάσει του ετήσιου 
ισολογισµού. Για τον έλεγχο αυτό 
παρέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες, 
ιδίως για τα ακόλουθα: 
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α) διαθέσιµοι χρηµατοοικονοµικοί πόροι, 
περιλαµβανοµένων των τραπεζικών 
καταθέσεων, προκαταβολών επί 
τρέχοντος λογαριασµού και δανείων· 

 

β) κεφάλαια και στοιχεία του ενεργητικού 
ρευστοποιήσιµα ως εγγύηση· 

 

γ) κεφάλαιο εκµετάλλευσης·  

δ) σχετικά έξοδα, περιλαµβανοµένων 
εξόδων κτήσης και προκαταβολών επί 
οχηµάτων, οικοπέδων, κτιρίων, 
εγκαταστάσεων και τροχαίου υλικού· 

 

ε) βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων 
της επιχείρησης. 

 

2. Ο αιτών δεν διαθέτει την απαιτούµενη 
χρηµατοοικονοµική επιφάνεια ιδίως όταν 
είναι υπερήµερος όσον αφορά την 
καταβολή σηµαντικών ποσών εκ φόρου ή 
κοινωνικών εισφορών, συνεπεία της 
δραστηριότητάς του. 

 

3. Η χρηµατοοικονοµική επιφάνεια είναι 
δυνατόν να αποδεικνύεται µε την 
υποβολή έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης 
και κατάλληλων εγγράφων από τράπεζα, 
δηµόσιο ταµιευτήριο, οικονοµικό ελεγκτή 
ή ορκωτό λογιστή. Τα έγγραφα αυτά 
πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες 
σχετικά µε τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο σηµείο  1. 

 

Αιτιολόγηση 

Το παράρτηµα ενσωµατώνεται στο άρθρο 20 δεδοµένου ότι θεωρείται ουσιώδες στοιχείο του 

κειµένου.  

 

Τροπολογία  118 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VI – εισαγωγική φράση 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η δήλωση δικτύου που αναφέρεται στο 
άρθρο 27 περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

Τα τµήµατα της δήλωσης δικτύου που 
αναφέρονται στο άρθρο 27 περιέχουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 
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Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι τα βασικά στοιχεία του παραρτήµατος VI µεταφέρονται στο άρθρο 27, η 

εισαγωγική πρόταση του παραρτήµατος πρέπει να τροποποιηθεί.  

 

Τροπολογία  119 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VI – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Αυτό το τµήµα του παραρτήµατος VI µεταφέρεται στο άρθρο 27. 

 

Τροπολογία  120 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VI – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τµήµα που αφορά τις αρχές χρέωσης και 

τα τιµολόγια. Το τµήµα αυτό περιέχει τις 
δέουσες λεπτοµέρειες του συστήµατος 

χρέωσης καθώς και επαρκείς πληροφορίες 

για τα τέλη και άλλες συναφείς 

πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση για 

τις υπηρεσίες που απαριθµούνται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ και οι οποίες παρέχονται 

από ένα µόνο πάροχο. Περιγράφει επίσης 

αναλυτικά τη µεθοδολογία, τους κανόνες 

και, όπου συντρέχει η περίπτωση, τα 

τιµολόγια που χρησιµοποιούνται για την 

εφαρµογή του άρθρου 31 παράγραφοι 4 
και 5 και των άρθρων 32 έως 35. 
Περιλαµβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα 

οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή 

2. Το τµήµα που αφορά τις αρχές χρέωσης 
και τα τιµολόγια περιέχει τις δέουσες 

λεπτοµέρειες του συστήµατος χρέωσης 

καθώς και επαρκείς πληροφορίες για τα 

τέλη και άλλες συναφείς πληροφορίες 

σχετικά µε την πρόσβαση για τις υπηρεσίες 

που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ και 

οι οποίες παρέχονται από ένα µόνο 

πάροχο. Περιγράφει επίσης αναλυτικά τη 

µεθοδολογία, τους κανόνες και, όπου 

συντρέχει η περίπτωση, τα τιµολόγια που 

χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των 
άρθρων 31 παράγραφοι 4 και 5 έως 36.  
Περιλαµβάνει πληροφορίες για τα τέλη τα 

οποία έχουν ήδη αποφασισθεί ή 
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προβλέπονται για τα επόµενα πέντε έτη. προβλέπονται για τα επόµενα πέντε έτη  . 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο χρειάζεται τροποποίηση δεδοµένου ότι τµήµατα του παραρτήµατος VI µεταφέρονται 

στο άρθρο 27. 

 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VI – σηµείο 3 – πρώτο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τµήµα για τις αρχές και τα κριτήρια 

κατανοµής της µεταφορικής ικανότητας. 
Στο τµήµα αυτό, εκτίθενται τα γενικά 
χαρακτηριστικά της µεταφορικής 

ικανότητας της υποδοµής που διατίθεται 

στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και οι 

τυχόν περιορισµοί που τίθενται στη χρήση 

της, καθώς και πιθανές απαιτήσεις που 

επιβάλλει η συντήρηση της µεταφορικής 

ικανότητας. Στο τµήµα αυτό, καθορίζονται 

επίσης οι διαδικασίες και οι προθεσµίες 

που σχετίζονται µε τη διαδικασία 

κατανοµής της χωρητικότητας και 

περιέχονται συγκεκριµένα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία 

αυτήν, ιδίως δε: 

3. Στο τµήµα για τις αρχές και τα κριτήρια 
κατανοµής της µεταφορικής ικανότητας 

εκτίθενται τα γενικά χαρακτηριστικά της 

µεταφορικής ικανότητας της υποδοµής που 

διατίθεται στις σιδηροδροµικές 

επιχειρήσεις και οι τυχόν περιορισµοί που 

τίθενται στη χρήση της, καθώς και πιθανές 

απαιτήσεις που επιβάλλει η συντήρηση της 

µεταφορικής ικανότητας. Στο τµήµα αυτό, 

καθορίζονται επίσης οι διαδικασίες και οι 

προθεσµίες που σχετίζονται µε τη 

διαδικασία κατανοµής της χωρητικότητας 

και περιέχονται συγκεκριµένα κριτήρια 

που χρησιµοποιούνται κατά τη διαδικασία 

αυτήν, ιδίως δε: 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο χρειάζεται τροποποίηση δεδοµένου ότι τµήµατα του παραρτήµατος VI µεταφέρονται 

στο άρθρο 27. 

 

Τροπολογία  122 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VΙ – σηµεία 4 και 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τµήµα για τις πληροφορίες σχετικά µε 
την αίτηση έκδοσης άδειας µεταφορών 
του άρθρου 25 και τα πιστοποιητικά 
σιδηροδροµικής ασφάλειας που 
εκδίδονται βάσει της οδηγίας 

∆ιαγράφεται 
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2004/49/ΕΚ. 

5. Τµήµα για τις πληροφορίες περί των 
διαδικασιών επίλυσης διαφορών και 
προσφυγής σχετικά µε ζητήµατα 
πρόσβασης σε σιδηροδροµική υποδοµή 
και υπηρεσίες σιδηροδροµικών 
µεταφορών και µε τον µηχανισµό 
επιδόσεων του άρθρου 35. 

 

Αιτιολόγηση 

Τα τµήµατα αυτά του παραρτήµατος VI µεταφέρονται στο άρθρο 27. 

 

Τροπολογία  123 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VI – σηµείο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τµήµα για πληροφορίες περί 
πρόσβασης και χρέωσης εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης του παρατήµατος ΙΙΙ. Οι 
φορείς εκµετάλλευσης των 
εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης που δεν 
ελέγχονται από τον διαχειριστή υποδοµής 
παρέχουν πληροφορίες για τα τέλη 
πρόσβασης στην εγκατάσταση και για 
την παροχή υπηρεσιών, καθώς και 
πληροφορίες για τους τεχνικούς όρους 
πρόσβασης, οι οποίες περιλαµβάνονται 
στη δήλωση δικτύου. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Αυτό το τµήµα του παραρτήµατος VI µεταφέρεται στο άρθρο 27. 

 

Τροπολογία  124 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VI – σηµείο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Υπόδειγµα συµφωνίας για την σύναψη 
συµφωνιών-πλαισίων µεταξύ διαχειριστή 
υποδοµής και αιτούντος σύµφωνα µε το 

∆ιαγράφεται 
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άρθρο 42. 

Αιτιολόγηση 

Αυτό το τµήµα του παραρτήµατος VI µεταφέρεται στο άρθρο 27. 

 

Τροπολογία  125 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VII 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η συµβατική συµφωνία προσδιορίζει τις 

διατάξεις του άρθρου 30 και περιλαµβάνει 

τα εξής:  

Η συµβατική συµφωνία προσδιορίζει τις 

διατάξεις του άρθρου 30 και περιλαµβάνει 

τα εξής:  

1. το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας 

αναφορικά µε την υποδοµή και τις 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, µε δοµή 

βάσει του παραρτήµατος ΙΙΙ. Καλύπτει 

όλες τις πτυχές της ανάπτυξης της 
υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένης της 
συντήρησης και της ανανέωσης της ήδη 

λειτουργούσας υποδοµής. Η κατασκευή 

νέας υποδοµής είναι δυνατόν να 

συµπεριληφθεί ως χωριστό σηµείο, 

1. το πεδίο εφαρµογής της συµφωνίας 

αναφορικά µε την υποδοµή και τις 

εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, µε δοµή 

βάσει του παραρτήµατος ΙΙΙ. Καλύπτει 

όλες τις πτυχές της συντήρησης και της 

ανανέωσης της ήδη λειτουργούσας 

υποδοµής. Η κατασκευή νέας υποδοµής 

είναι δυνατόν να συµπεριληφθεί ως 

χωριστό σηµείο, 

2. τη δοµή των συµφωνηµένων πληρωµών 

επιµερισµένων στις υπηρεσίες υποδοµής 

του παραρτήµατος ΙΙΙ, τη συντήρηση, την 
κατασκευή νέας υποδοµής και την 
αντιµετώπιση των υφιστάµενων 

καθυστερήσεων συντήρησης, 

2. τη δοµή των συµφωνηµένων πληρωµών 

, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικών 
προγνώσεων για το αναµενόµενο επίπεδό 
τους, επιµερισµένων στις υπηρεσίες 
υποδοµής του παραρτήµατος ΙΙΙ, τη 

συντήρηση, συµπεριλαµβανοµένων της 
ανανέωσης και της αναβάθµισης, και 
στην αντιµετώπιση των υφιστάµενων 

καθυστερήσεων συντήρησης· οι πληρωµές 
στη νέα υποδοµή µπορούν να 
συµπεριληφθούν ως ξεχωριστό σηµείο·  

3. τους στόχους επιδόσεων µε επίκεντρο 

τον χρήστη, υπό τη µορφή δεικτών και 

κριτηρίων ποιότητας που καλύπτουν: 

3. τους στόχους επιδόσεων µε επίκεντρο 

τον χρήστη, υπό τη µορφή δεικτών και 

κριτηρίων ποιότητας που καλύπτουν: 

α) επιδόσεις των συρµών και ικανοποίηση 

των πελατών, 

α) επιδόσεις των συρµών και ικανοποίηση 

των πελατών, ιδίως όσον αφορά την 
επίπτωση της ποιότητας της υποδοµής 
στην αξιοπιστία των συρµών·  

β) µεταφορική ικανότητα του δικτύου, β) µεταφορική ικανότητα του δικτύου και 
διαθεσιµότητα της υποδοµής, 
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γ) διαχείριση στοιχείων ενεργητικού·  γ) διαχείριση στοιχείων ενεργητικού· 

δ) όγκοι δραστηριοτήτων,  δ) όγκοι δραστηριοτήτων, 

ε) επίπεδα ασφάλειας και ε) επίπεδα ασφάλειας και 

στ) προστασία του περιβάλλοντος,  στ) προστασία του περιβάλλοντος,  

4. το ποσοστό της ενδεχόµενης 

καθυστέρησης συντήρησης, τις δαπάνες 

που έχουν προβλεφθεί για την 

αντιµετώπισή της, και τα στοιχεία 

ενεργητικού που θα αποσυρθούν σταδιακά 

και κατά συνέπεια θα προκαλέσουν 

διαφορετικές χρηµατορροές, 

4. το ποσοστό της ενδεχόµενης 

καθυστέρησης συντήρησης, τις δαπάνες 

που έχουν προβλεφθεί για την 

αντιµετώπισή της, και τα στοιχεία 

ενεργητικού που θα αποσυρθούν σταδιακά 

και κατά συνέπεια θα προκαλέσουν 

διαφορετικές χρηµατορροές, 

5. τα κίνητρα σύµφωνα µε το άρθρο 30 

παράγραφος 1, 

5. τα κίνητρα σύµφωνα µε το άρθρο 30 

παράγραφος 1, 

6. τις ελάχιστες υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων του διαχειριστή υποδοµής όσον 

αφορά το περιεχόµενο και την συχνότητα 

υποβολής εκθέσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών 

που πρέπει να δηµοσιεύονται ετησίως, 

6. τις ελάχιστες υποχρεώσεις υποβολής 

εκθέσεων του διαχειριστή υποδοµής όσον 

αφορά το περιεχόµενο και την συχνότητα 

υποβολής εκθέσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών 

που πρέπει να δηµοσιεύονται ετησίως, 

7. µηχανισµό που εξασφαλίζει ότι 

σηµαντικό µέρος του περιορισµού του 

κόστους µεταφέρεται στους χρήστες υπό 

µορφή µειωµένων τελών, 

7. µηχανισµό που εξασφαλίζει ότι 

σηµαντικό µέρος του περιορισµού του 

κόστους µεταφέρεται στους χρήστες υπό 

µορφή µειωµένων τελών, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του άρθρου 30, παράγραφος 
1, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
ισοσκέλιση των λογαριασµών του 
διαχειριστή της υποδοµής όπως 
απαιτείται από το άρθρο 8, παράγραφος 
4·  

8. τη συµφωνηθείσα διάρκεια ισχύος της 

συµφωνίας, που αντιστοιχεί και συνάδει µε 

την διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου, 

της εκχώρησης ή της άδειας του 

διαχειριστής υποδοµής, καθώς και το 

πλαίσιο και τους κανόνες χρέωσης που 

καθορίζει το κράτος, 

8. τη συµφωνηθείσα διάρκεια ισχύος της 

συµφωνίας, που αντιστοιχεί και συνάδει µε 

την διάρκεια του επιχειρηµατικού σχεδίου, 

της εκχώρησης ή της άδειας του 

διαχειριστής υποδοµής, καθώς και το 

πλαίσιο και τους κανόνες χρέωσης που 

καθορίζει το κράτος, 

9. τους κανόνες αντιµετώπισης µεγάλων 

διαταραχών της λειτουργίας και 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 

συµπεριλαµβανοµένου του ελάχιστου 
επιπέδου εξυπηρέτησης σε περίπτωση 
απεργίας, εάν υφίσταται, και την πρόωρη 
καταγγελία της συµβατικής συµφωνίας και 

την ενηµέρωση των χρηστών, 

9. τους κανόνες αντιµετώπισης µεγάλων 

διαταραχών της λειτουργίας και 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την 

πρόωρη καταγγελία της συµβατικής 

συµφωνίας, και την έγκαιρη ενηµέρωση 
των χρηστών, 

10. διορθωτικά µέτρα που πρέπει να 10. διορθωτικά µέτρα που πρέπει να 
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ληφθούν σε περίπτωση που αµφότερα τα 

µέρη παραβούν τις συµβατικές τους 

υποχρεώσεις. Αυτά περιλαµβάνουν τους 

όρους και τις διαδικασίες για την 

επαναδιαπραγµάτευση και την πρόωρη 

καταγγελία, συµπεριλαµβανοµένου και του 

ρόλου του ρυθµιστικού φορέα. 

ληφθούν σε περίπτωση που αµφότερα τα 

µέρη παραβούν τις συµβατικές τους 

υποχρεώσεις. Αυτά περιλαµβάνουν τους 

όρους και τις διαδικασίες για την 

επαναδιαπραγµάτευση και την πρόωρη 

καταγγελία, συµπεριλαµβανοµένου και του 

ρόλου του ρυθµιστικού φορέα. 

 

Τροπολογία  126 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VIII – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Από το άµεσο κόστος της 

σιδηροδροµικής µεταφοράς του άρθρου 31 

παράγραφος 3, το οποίο σχετίζεται µε τη 

φύση και τη φθορά της υποδοµής, 

εξαιρούνται τα ακόλουθα: 

1. Από το άµεσο κόστος της 

σιδηροδροµικής µεταφοράς του άρθρου 31 

παράγραφος 3, το οποίο σχετίζεται µε τη 

φύση και τη φθορά της υποδοµής, 

εξαιρούνται τα ακόλουθα: 

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο, 

συµπεριλαµβανοµένων µισθών και 
συντάξεων 

α) γενικά έξοδα για ολόκληρο το δίκτυο· 

β) τόκοι επί του κεφαλαίου β) τόκοι επί του κεφαλαίου 

γ) άνω του ενός δεκάτου του κόστους που 
σχετίζεται µε τον προγραµµατισµό, την 
κατανοµή των διαδροµών, τη διαχείριση 
της κυκλοφορίας, τη σηµατοδότηση και 
τη ρύθµιση σιδηροδροµικού δροµολογίου 

 

δ) απόσβεση εξοπλισµού πληροφορικής, 

επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών 

δ) απόσβεση εξοπλισµού πληροφορικής, 

επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών 

ε) δαπάνες που αφορούν διαχείριση 

ακινήτων, ιδίως την αγορά, πώληση, 

κατεδάφιση, απολύµανση, 

επανακαλλιέργεια ή µίσθωση γαιών ή 

άλλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 

ε) δαπάνες που αφορούν διαχείριση 

ακινήτων, ιδίως την αγορά, πώληση, 

κατεδάφιση, απολύµανση, 

επανακαλλιέργεια ή µίσθωση γαιών ή 

άλλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 

στ) κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, 
νηπιαγωγεία, εστιατόρια 

στ) σχολεία, νηπιαγωγεία 

ζ) δαπάνες που αφορούν ανωτέρα βία, 

ατυχήµατα, διαταραχές της υπηρεσίας 

ζ) δαπάνες που αφορούν ανωτέρα βία, 

ατυχήµατα, διαταραχές της υπηρεσίας 

Όταν το άµεσο κόστος υπερβαίνει, κατά 

µέσον όρο για ολόκληρο το δίκτυο, το 35% 

του µέσου κόστους συντήρησης, 

διαχείρισης και ανανέωσης του δικτύου, 

υπολογιζόµενο ανά διανυθέν 

Όταν το άµεσο κόστος υπερβαίνει, κατά 

µέσον όρο για ολόκληρο το δίκτυο, το 35% 

του µέσου κόστους συντήρησης, 

διαχείρισης και ανανέωσης του δικτύου, 

υπολογιζόµενο ανά διανυθέν 
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σιδηροδροµικό χιλιόµετρο, ο διαχειριστής 

υποδοµής παρέχει λεπτοµερή αιτιολόγηση 

στον ρυθµιστικό φορέα. Από το µέσο 

κόστος που υπολογίζεται προς το σκοπό 

αυτό εξαιρούνται τα στοιχεία κόστους που 

αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ) και ζ). 

σιδηροδροµικό χιλιόµετρο, ο διαχειριστής 

υποδοµής παρέχει λεπτοµερή αιτιολόγηση 

στον ρυθµιστικό φορέα. Από το µέσο 

κόστος που υπολογίζεται προς το σκοπό 

αυτό εξαιρούνται τα στοιχεία κόστους που 

αναφέρονται στα στοιχεία ε), στ) και ζ). 

 

Τροπολογία  127 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VIII – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο διαχειριστής υποδοµής αποδεικνύει 

στον ρυθµιστικό φορέα την ικανότητα 

σιδηροδροµικού δροµολογίου να 

καταβάλλει προσαυξήσεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 32 παράγραφος 1, έτσι ώστε κάθε 
δροµολόγιο που εντάσσεται σε κάθε µία 
από τις ακόλουθες κατηγορίες να 
εντάσσεται σε διαφορετικό τµήµα της 
αγοράς: 

3. Ο διαχειριστής υποδοµής καθορίζει 
οµοιογενή τµήµατα της αγοράς και 
αντίστοιχες προσαυξήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 32, παράγραφος 1, µε 
βάση έρευνα αγοράς και ύστερα από 
διαβούλευση µε τους αιτούντες. Με 
εξαίρεση τα βαγόνια που αναφέρονται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 1. Ο 
διαχειριστής υποδοµής αποδεικνύει στον 

ρυθµιστικό φορέα την ικανότητα 

σιδηροδροµικού δροµολογίου να 

καταβάλλει προσαυξήσεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 32 παράγραφος 1. Σε περίπτωση 
που ο διαχειριστής υποδοµών επιβάλλει 
προσαυξήσεις, καταρτίζει κατάλογο των 
τµηµάτων της αγοράς, τον οποίο ο 
ρυθµιστικός φορέας εγκρίνει εκ των 
προτέρων. 

α) ∆ροµολόγια µεταφοράς επιβατών 
έναντι µεταφοράς εµπορευµάτων, 

 

β) Συρµοί που µεταφέρουν επικίνδυνα 
εµπορεύµατα έναντι άλλων συρµών 
µεταφοράς εµπορευµάτων, 

 

γ) ∆ροµολόγια εσωτερικού έναντι 
διεθνών, 

 

δ) ∆ροµολόγια συνδυασµένων µεταφορών 
έναντι δροµολογίων χωρίς ενδιάµεσες 
στάσεις, 

 

ε) Αστικά ή περιφερειακά έναντι 
υπεραστικών δροµολογίων µεταφοράς 
επιβατών, 

 

στ) Κλειστοί συρµοί έναντι συρµών µε  
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µεµονωµένες φορτάµαξες, 

ζ) Τακτικά έναντι περιστασιακών 
σιδηροδροµικών δροµολογίων. 

 

 

Τροπολογία  128 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VIII – σηµείο 4 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) Για να επιτευχθεί το συµφωνηµένο 
επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης και 
να µην διακυβευθεί η οικονοµική 
βιωσιµότητα του δροµολογίου, ο 
διαχειριστής υποδοµής συµφωνεί µε τους 
αιτούντες, µετά από έγκριση του 
ρυθµιστικού φορέα, τις κύριες 
παραµέτρους του συστήµατος επιδόσεων, 
ιδίως τις τιµές για τις καθυστερήσεις, τα 
κατώφλια των οφειλών στο πλαίσιο του 
συστήµατος επιδόσεων όσον αφορά τόσο 
τα µεµονωµένα δροµολόγια όσο και το 
σύνολο των δροµολογίων σιδηροδροµικής 
επιχείρησης για δεδοµένη χρονική 
περίοδο. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τα στοιχεία του παραρτήµατος VIII που έχουν διαγραφεί µεταφέρονται στο άρθρο 35, 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  129 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VIII – σηµείο 4 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 
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Αιτιολόγηση 

Τα στοιχεία του παραρτήµατος VIII που έχουν διαγραφεί µεταφέρονται στο άρθρο 35, 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  130 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VIII – σηµείο 4 – στοιχείο ζ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) Με την επιφύλαξη των υφιστάµενων 
διαδικασιών προσφυγής και των 
διατάξεων του άρθρου 50, στις 
περιπτώσεις διαφορών όσον αφορά το 
σύστηµα επιδόσεων, διατίθεται σύστηµα 
επίλυσης των διαφορών για ταχεία 
επίλυση των διαφορών αυτών. Εφόσον 
εφαρµόζεται τέτοιος µηχανισµός, η 
σχετική απόφαση πρέπει να λαµβάνεται 
εντός χρονικού ορίου δέκα εργάσιµων 
ηµερών. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τα στοιχεία του παραρτήµατος VIII που έχουν διαγραφεί µεταφέρονται στο άρθρο 35, 

παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  131 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VIII – σηµείο 4 – στοιχείο η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) Μία φορά το χρόνο, ο διαχειριστής 
υποδοµής δηµοσιεύει το ετήσιο µέσο 
επίπεδο της ποιότητας εξυπηρέτησης που 
πέτυχαν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις 
βάσει των κύριων παραµέτρων που έχουν 
συµφωνηθεί στο µηχανισµό επιδόσεων. 

∆ιαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Τα στοιχεία του παραρτήµατος VIII που έχουν διαγραφεί µεταφέρονται στο άρθρο 35, 

παράγραφος 2. 

 



 

 

 PE472.775/ 99 

 EL 

Τροπολογία  132 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα VIII – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η προσωρινή µείωση του τέλους 

υποδοµής για συρµούς εξοπλισµένους µε 

ETCS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 

παράγραφος 3 καθορίζεται ως εξής: 

5. Η προσωρινή µείωση του τέλους 

υποδοµής για συρµούς εξοπλισµένους µε 

ETCS, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 

παράγραφος 3 καθορίζεται ως εξής: 

Για µεταφορές εµπορευµάτων: Για µεταφορές εµπορευµάτων: 

Έτος Έκπτωση Έτος Έκπτωση 

2015 5% 2015 20% 

2016 5% 2016 20% 

2017 5% 2017 20% 

2018 5% 2018 15% 

2019 5% 2019 10% 

2020 5% 2020 8% 

2021 4% 2021 6% 

2022 3% 2022 4% 

2023 2% 2023 3% 

2024 1% 2024 3% 

Για µεταφορές επιβατών Για µεταφορές επιβατών 

Έτος Έκπτωση Έτος Έκπτωση 

  2015 10% 

  2016 10% 

  2017 10% 

  2018 10% 

  2019 10% 

2020 5% 2020 8% 

2021 5% 2021 6% 

2022 5% 2022 5% 

2023 5% 2023 4% 

2024 5% 2024 2% 

 



 

 

 PE472.775/ 100 

 EL 

Τροπολογία  133 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα Χ – σηµείο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) περιλαµβάνουν κατηγορίες δαπανών και 

κερδών που επιτρέπουν να προσδιοριστεί 

αν πραγµατοποιήθηκαν διασταυρούµενες 

επιδοτήσεις µεταξύ αυτών των 

διαφορετικών δραστηριοτήτων, βάσει των 

απαιτήσεων του ρυθµιστικού φορέα· 

γ) περιλαµβάνουν κατηγορίες δαπανών και 

κερδών που επιτρέπουν να προσδιοριστεί 

αν πραγµατοποιήθηκαν διασταυρούµενες 

επιδοτήσεις µεταξύ αυτών των 

διαφορετικών δραστηριοτήτων, βάσει των 

απαιτήσεων του άρθρου 6 και αν κρίνεται 
αναγκαίο και αναλογικό από τον 
ρυθµιστικό φορέα· 

 

 

 


