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9.11.2011 A7-0367/134 

Τροπολογία  134 

Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

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

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 δ α) Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν 
από το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 6, 7, 
8 και 13 και του Κεφαλαίου ΙV:  

 - σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν µόνο σιδηροδροµικές µεταφορές 
εµπορευµάτων σε σιδηροδροµική 
υποδοµή που βρισκόταν υπό τη 
διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών πριν 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, έχει διαφορετικό εύρος από το 
εκείνο του κύριου δικτύου στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος και είναι 
συνδεδεµένη µε σιδηροδροµική υποδοµή 
που βρίσκεται στο έδαφος κράτους µη 
µέλους της ΕΕ, εφόσον η υπό διαχείριση 
υποδοµή δεν προσδιορίζεται στην 
απόφαση αριθ. 661/2010/ΕΕ, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί 
των προσανατολισµών της Ένωσης για 
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
µεταφορών. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/135 

Τροπολογία  135 

Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz και άλλοι 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δα) (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 δ α) Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν 
από το πεδίο εφαρµογής των άρθρων 6, 7, 
8 και 13 και του Κεφαλαίου ΙV: 

 - σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν µόνο σιδηροδροµικές µεταφορές 
εµπορευµάτων σε σιδηροδροµική 
υποδοµή που βρισκόταν υπό τη 
διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών πριν 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, έχει διαφορετικό εύρος από το 
εκείνο του κύριου δικτύου στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος και είναι 
συνδεδεµένη µε σιδηροδροµική υποδοµή 
που βρίσκεται στο έδαφος κράτους µη 
µέλους της ΕΕ, εφόσον η υπό διαχείριση 
υποδοµή δεν προσδιορίζεται στην 
απόφαση αριθ. 661/2010/ΕΕ, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2010, περί 
των προσανατολισµών της Ένωσης για 
την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
µεταφορών. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/136 

Τροπολογία  136 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

4. Οι λογαριασµοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 

τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 

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

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

διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 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 
επιστραφούν, µε τον τόκο της αγοράς, τα 
δάνεια που δεν προέρχονται από δηµόσια 
χρηµατοδότηση και που είχαν διατεθεί 
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στον διαχειριστή της υποδοµής από τον 
φορέα ή την εταιρεία που ελέγχει τη 
σιδηροδροµική επιχείρηση. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/137 

Τροπολογία  137 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 

απαριθµούµενα στο παράρτηµα ΙΙ 

καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 

µία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 

στην υποδοµή, ανατίθενται σε φορείς ή 

επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 

καµία υπηρεσία σιδηροδροµικών 

µεταφορών. Ανεξάρτητα από την 

οργανωτική δοµή, ο στόχος αυτός πρέπει 

να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε. 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 

απαριθµούµενα στο παράρτηµα ΙΙ 

καθήκοντα, τα οποία είναι καθοριστικά για 

µία δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση 

στην υποδοµή, ανατίθενται σε φορείς ή 

επιχειρήσεις που δεν παρέχουν οι ίδιες 

καµία υπηρεσία σιδηροδροµικών 

µεταφορών. Ανεξάρτητα από την 

οργανωτική δοµή, ο στόχος αυτός πρέπει 

να αποδειχθεί ότι επιτεύχθηκε. Ωστόσο, 
κατά τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο 
δίκτυο, είναι κρίσιµης σηµασίας η 
αποτελεσµατική συνεργασία των 
σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και των 
διαχειριστών υποδοµής. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/138 

Τροπολογία  138 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (22α) Οι ρυθµιστικές πρωτοβουλίες µε 
στόχο τη δηµιουργία και ανάπτυξη 
εφαρµογών τηλεµατικής για τους 
επιβάτες θα πρέπει να συνοδεύεται και 
από µέτρα για τη βελτίωση των 
υπηρεσιών ενηµέρωσης των επιβατών 
και έκδοσης εισιτηρίων στους 
επιβατικούς σταθµούς. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/139 

Τροπολογία  139 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

4. Οι λογαριασµοί που αφορούν τους 
διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 

τηρούνται κατά τρόπον που να επιτρέπει 

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

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

διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 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 
επιστραφούν, µε τον τόκο της αγοράς, τα 
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δάνεια που δεν προέρχονται από δηµόσια 
χρηµατοδότηση και που είχαν διατεθεί 
στον διαχειριστή της υποδοµής από τον 
φορέα ή την εταιρεία που ελέγχει τη 
σιδηροδροµική επιχείρηση. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/140 

Τροπολογία  140 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

Mathieu Grosch, Werner Kuhn 

εξ ονόµατος της Οµάδας PPE 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

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 

Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου η σιδηροδροµική επιχείρηση 

είναι επαρκώς ασφαλισµένη ή διαθέτει 
εγγυήσεις στο πλαίσιο των όρων της 
αγοράς, ώστε να καλύπτεται κατ' 

εφαρµογήν της εθνικής και διεθνούς 

νοµοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης 

ατυχηµάτων, ιδίως όσον αφορά τα 

εµπορεύµατα, το ταχυδροµείο και τους 

τρίτους. Το θεωρούµενο ως κατάλληλο 
επίπεδο κάλυψης µπορεί να τροποποιείται 
ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες διαφόρων υπηρεσιών και 
ιδίως εκείνων που σχετίζονται µε τον 
πολιτισµό ή την κληρονοµιά και 
λαµβάνουν χώρα στο σιδηροδροµικό 
δίκτυο γενικής χρήσης. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/141 

Τροπολογία  141 

Saïd El Khadraoui, Debora Serracchiani 

εξ ονόµατος της Οµάδας S&D 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – σηµείο 3 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 3a) Με την επιφύλαξη της ανεξάρτητης 
διαχείρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4 
και υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωµα 
αυτό έχει εκχωρηθεί άµεσα δυνάµει του 
συνταγµατικού δικαίου τουλάχιστον δύο 
έτη πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, το εθνικό κοινοβούλιο 
µπορεί να ελέγχει και, κατά περίπτωση, 
να επανεξετάζει το επίπεδο χρέωσης που 
έχει καθορίσει ο διαχειριστής υποδοµής. 
Εάν υπάρχει επανεξέταση, εξασφαλίζεται 
ότι η χρέωση συµµορφούται προς την 
παρούσα οδηγία και το επίπεδο και τους 
κανόνες χρέωσης που έχουν θεσπιστεί. 

Or. en 
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9.11.2011 A7-0367/142 

Τροπολογία  142 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(9) ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν κοινοί 

κανόνες σχετικά µε την κατανοµή του 

κόστους υποδοµής, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει , αφού συµβουλευτούν τον 

διαχειριστή της υποδοµής, να θεσπίσουν 

κανόνες που προβλέπουν πληρωµές τελών 
από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις για τη 
χρήση της σιδηροδροµικής υποδοµής. Οι 

κανόνες αυτοί πρέπει να τηρούν την αρχή 

της µη διακριτικής µεταχείρισης µεταξύ 

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. 

(9) ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν κοινοί 

κανόνες σχετικά µε την κατανοµή του 

κόστους υποδοµής, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει, αφού συµβουλευτούν τον 

διαχειριστή της υποδοµής, να θεσπίσουν 

κανόνες για τις σιδηροδροµικές 
επιχειρήσεις τη χρήση της σιδηροδροµικής 

υποδοµής. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να 

τηρούν την αρχή της µη διακριτικής 

µεταχείρισης µεταξύ σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων και να µη δηµιουργούν 
ευκαιρίες κοινωνικού ντάµπινγκ εις 
βάρος του εµπλεκόµενου σιδηροδροµικού 
προσωπικού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη ισχύει για τους κανόνες και όχι για τα τέλη υποδοµής: η µη διάκριση µεταξύ 

επιχειρήσεων είναι µια σαφής διάταξη και η ίδια διάταξη πρέπει να ισχύει για τους 

εργαζόµενους που απασχολούνται από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις προκειµένου για τη 

παροχή υπηρεσιών. 
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9.11.2011 A7-0367/143 

Τροπολογία  143 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

COM(2010)0475 – C7-0268/2010 – 2010/0253(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(17) Για να εκτιµηθεί κατά πόσον µπορεί 

να τεθεί σε κίνδυνο η οικονοµική 
ισορροπία της σύµβασης παροχής 

δηµόσιας υπηρεσίας θα πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη προκαθορισµένα 

κριτήρια, όπως είναι ο αντίκτυπος στην 

αποδοτικότητα κάθε υπηρεσίας 
µεταφορών παρεχόµενης στο πλαίσιο της 

σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, 

συµπεριλαµβανοµένων των συνακόλουθων 

επιπτώσεων στο καθαρό κόστος για την 

αρµόδια δηµόσια αρχή ανάθεσης της 

σύµβασης, η επιβατική ζήτηση, η 

τιµολόγηση των εισιτηρίων, οι 

διακανονισµοί ως προς τα εισιτήρια, η 

θέση και ο αριθµός των στάσεων 

εκατέρωθεν των συνόρων και το 

χρονοδιάγραµµα και η συχνότητα του 

προτεινόµενου νέου δροµολογίου. Βάσει  

αυτής της εκτίµησης και της απόφασης του 

σχετικού ρυθµιστικού φορέα, τα κράτη 

µέλη ενδέχεται να χορηγούν, να 

τροποποιούν ή να αρνούνται το δικαίωµα 

πρόσβασης για το επιδιωκόµενο 

δροµολόγιο διεθνών µεταφορών επιβατών, 

συµπεριλαµβανοµένης της χρέωσης του 

φορέα εκµετάλλευσης νέου δροµολογίου 

διεθνών µεταφορών επιβατών, 

λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική 
ανάλυση και σύµφωνα µε το δίκαιο της 

Ένωσης  και τις αρχές της ισότητας και της 

(17) για να εκτιµηθεί κατά πόσον µπορεί 

να τεθεί σε κίνδυνο η 

κοινωνικοοικονοµική ισορροπία της 
σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

προκαθορισµένα κριτήρια, όπως είναι ο 

αντίκτυπος στην αξιοπιστία κάθε 
υπηρεσίας µεταφορών παρεχόµενης στο 

πλαίσιο της σύµβασης παροχής δηµόσιας 

υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων των 

συνακόλουθων επιπτώσεων τόσο στην 
πολιτική συνοχής και µεταφορών σχετικά 
µε την εν λόγω περιοχή όσο και στο 
καθαρό κόστος για την αρµόδια δηµόσια 

αρχή ανάθεσης της σύµβασης, η επιβατική 

ζήτηση, η τιµολόγηση των εισιτηρίων, οι 

διακανονισµοί ως προς τα εισιτήρια, η 

θέση και ο αριθµός των στάσεων 

εκατέρωθεν των συνόρων και το 

χρονοδιάγραµµα και η συχνότητα του 

προτεινόµενου νέου δροµολογίου. Βάσει 

αυτής της εκτίµησης και της απόφασης του 

σχετικού ρυθµιστικού φορέα, τα κράτη 

µέλη ή οι αρµόδιες τοπικές αρχές 
ενδέχεται να χορηγούν, να τροποποιούν ή 

να αρνούνται το δικαίωµα πρόσβασης για 

το επιδιωκόµενο δροµολόγιο διεθνών 

µεταφορών επιβατών, 

συµπεριλαµβανοµένης της χρέωσης του 

φορέα εκµετάλλευσης νέου δροµολογίου 

διεθνών µεταφορών επιβατών, 
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µη διακριτικής µεταχείρισης. λαµβάνοντας υπόψη την 

κοινωνικοοικονοµική ανάλυση και 
σύµφωνα µε το δίκαιο της Ένωσης και τις 

αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και 
της µη διακριτικής µεταχείρισης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι συµβάσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας ανατίθενται προκειµένου να υπάρχει συµµόρφωση 

µε τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, λαµβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη την ανάλυση κόστους - οφέλους· ωστόσο, αυτά τα οικονοµικά κριτήρια δεν είναι τα µόνα 

που χρησιµοποιούνται από τα κράτη µέλη ή από τις τοπικές αρµόδιες αρχές που, συνεπώς, 

πρέπει να απαντούν σε τέτοια αιτήµατα. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(38) Τα κράτη µέλη πρέπει να έχουν την 
εναλλακτική επιλογή να επιτρέπουν στους 
αγοραστές υπηρεσιών σιδηροδροµικών 

µεταφορών να έχουν απ’ ευθείας  

πρόσβαση στη διαδικασία κατανοµής της 

µεταφορικής ικανότητας. 

(38) τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να 
επιτρέπουν µόνο σε αδειοδοτηµένες 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να 
αγοράζουν υπηρεσίες σιδηροδροµικών 

µεταφορών και να έχουν απ’ ευθείας 
πρόσβαση στη διαδικασία κατανοµής της 

µεταφορικής ικανότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μόνο οι αδειοδοτηµένες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν το δικαίωµα να 

υποβάλουν αίτηση και να έχουν πρόσβαση σε σιδηροδροµικές υπηρεσίες δεδοµένου ότι 

πιστοποιηµένα έχουν την ικανότητα να εξασφαλίζουν πλήρη συµµόρφωση µε τις 

ολοκληρωµένες διατάξεις ασφαλείας. 

 

 


