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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

9.11.2011 A7-0367/145 

Τροπολογία  145 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

1.  Το Κεφάλαιο ΙΙ  δεν εφαρµόζεται στις 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν 

µόνον  αστικές, προαστιακές ή 
περιφερειακές µεταφορές. 

1. H παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις 
σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν 

εγχώριες και διεθνείς σιδηροδροµικές 
µεταφορές, µε εξαίρεση άλλων µέσων 
σταθερής τροχιάς όπως ο υπόγειος 
σιδηρόδροµος ή το τραµ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Επιβάλλεται η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές 

και προαστιακές υπηρεσίες µεταφορών συχνά παρέχονται σε υποδοµές σιδηροδροµικού δικτύου 

και από σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. 



 

AM\883149EL.doc  PE472.775v01-00 
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9.11.2011 A7-0367/146 

Τροπολογία  146 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων 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 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

2.  Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν 

από το πεδίο εφαρµογής του κεφαλαίου 

ΙΙΙ: 

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν, 
σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές 
διατάξεις που διέπουν τις ασφαλείς 
συνθήκες λειτουργίας, από το πεδίο 
εφαρµογής του κεφαλαίου ΙΙΙ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κάθε κράτος µέλος έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει το σεβασµό όλων των υφιστάµενων 

κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας των σιδηροδρόµων στο πλαίσιο της εθνικής του 

νοµοθεσίας, έστω και εάν τελικά χορηγεί κάποια εξαίρεση. 
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9.11.2011 A7-0367/147 

Τροπολογία  147 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

β) δίκτυα µε σκοπό µόνο την 
εκµετάλλευση αστικών και προαστιακών 

σιδηροδροµικών  επιβατικών µεταφορών· 

β) δίκτυα που χρησιµοποιούνται µόνο για 
την εκµετάλλευση αστικών και 

προαστιακών σιδηροδροµικών επιβατικών 

µεταφορών και αποκλειστικά από µια 
σιδηροδροµική επιχείρηση που δεν 
εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 
1 και έως ότου ζητηθεί χωρητικότητα 
στο δίκτυο αυτό από άλλον αιτούντα πέρα 
από την εν λόγω σιδηροδροµική 
επιχείρηση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

∆ιευκρίνιση του είδους περιφερειακού επιβατικού δικτύου και υπηρεσιών που µπορεί να 

αποκλείονται εκτός αν εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1. 



 

AM\883149EL.doc  PE472.775v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

9.11.2011 A7-0367/148 

Τροπολογία  148 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(6) «αστικές και προαστιακές µεταφορές »: 

η µεταφορά που εξυπηρετεί τις ανάγκες 
αστικού κέντρου ή αστικής περιοχής, σε 

συνδυασµό µε  τις ανάγκες µεταφορών 

ανάµεσα σε ένα τέτοιο  κέντρο ή αστική 

περιοχή και τα προάστιά τους· 

(6) «αστικές και προαστιακές µεταφορές »: 

σιδηροδροµικές υπηρεσίες που 
παρέχονται σε δίκτυο άλλο από των 
µέσων σταθερής τροχιάς όπως ο υπόγειος 
σιδηρόδροµος ή το τραµ, προκειµένου να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες αστικού 
κέντρου ή αστικής περιοχής, σε 

συνδυασµό µε τις ανάγκες µεταφορών 

ανάµεσα σε ένα τέτοιο κέντρο ή αστική 

περιοχή και τα προάστιά τους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

∆ιευκρίνιση προκειµένου να προσδιοριστούν τα σχετικά σιδηροδροµικά δίκτυα και οι σχετικές 

σιδηροδροµικές υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτά τα δίκτυα. 
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9.11.2011 A7-0367/149 

Τροπολογία  149 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(12) «αιτών»: σιδηροδροµική επιχείρηση 

και άλλα πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, 
όπως αρµόδιες  αρχές δυνάµει του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 και οι 
φορτωτές, οι πράκτορες µεταφορών και 
οι επιχειρήσεις συνδυασµένων 
µεταφορών που ενδιαφέρονται, για 
σκοπούς παροχής δηµόσιας υπηρεσίας ή 

για εµπορικούς σκοπούς, να προσφέρουν 

µεταφορική ικανότητα υποδοµής· 

(12) «αιτών»: αδειοδοτηµένη 
σιδηροδροµική επιχείρηση που 

ενδιαφέρεται, για σκοπούς παροχής 
δηµόσιας υπηρεσίας ή για εµπορικούς 

σκοπούς, να προσφέρει µεταφορική 

ικανότητα υποδοµής για την παροχή 
σιδηροδροµικών υπηρεσιών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

∆εδοµένου ότι απαιτούνται πολύπλοκες τεχνικές γνώσεις για την δέσµευση χωρητικότητας 

δικτύου µε µε αποφυγή οποιασδήποτε κατάχρησης ή εµπορίας διαδροµών, ο εξουσιοδοτηµένος 

αιτών πρέπει να είναι αδειοδοτηµένη σιδηροδροµική επιχείρηση. Οποιαδήποτε περαιτέρω 

επέκταση του πεδίου των αιτούντων πέρα από τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, για παράδειγµα 

σε επιχειρήσεις διακίνησης φορτίου ή παρόχους υπηρεσιών ταχυµεταφοράς, δεν είναι συνεπής 

µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισµού 913/2010 της ΕΕ. 
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9.11.2011 A7-0367/150 

Τροπολογία  150 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

∆ιαχείριση των σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων βάσει των αρχών της 
αγοράς 

∆ιαχείριση των σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι σιδηροδροµικές υπηρεσίες αποτελούν τµήµα υπηρεσίας γενικού συµφέροντος και κατά 

συνέπεια δεν περιορίζονται στις εµπορικές αρχές, στις οποίες δεν παραπέµπουν πλέον οι 

αποφάσεις των κρατών µελών όταν καθορίζονται υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας. 
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9.11.2011 A7-0367/151 

Τροπολογία  151 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να µπορούν 

να προσαρµόζουν τις δραστηριότητές τους 

στην αγορά και να τις διαχειρίζονται υπ’ 
ευθύνη των διευθυντικών τους οργάνων, 
µε σκοπό την παροχή αποτελεσµατικών 
και κατάλληλων υπηρεσιών µεταφορών 
µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για την 
απαιτούµενη ποιότητα εξυπηρέτησης. 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 

σιδηροδροµικές επιχειρήσεις να µπορούν 

να προσαρµόζουν τις δραστηριότητές τους 

στην αγορά και να παρέχουν αξιόπιστες, 
αποδοτικές και κατάλληλες 
σιδηροδροµικές υπηρεσίες, 
συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης 
δηµόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο των 
σιδηροδροµικών µεταφορών ως 
υπηρεσίας δηµόσιου συµφέροντος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο προσανατολισµός των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων επαρκώς στην αγορά δεν πρέπει να 

προκαταλαµβάνει τις υποχρεώσεις τους για παροχή δηµόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο της 

σύµβασης που έχει συναφθεί µε το σχετικό κράτος µέλος. 
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9.11.2011 A7-0367/152 

Τροπολογία  152 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

4. Εάν το κράτος µέλος, άµεσα ή έµµεσα, 
κατέχει ή ελέγχει την σιδηροδροµική 
επιχείρηση, τα ελεγκτικά του δικαιώµατα 
όσον αφορά την διοίκηση δεν 
υπερβαίνουν τα σχετικά µε την διοίκηση 
δικαιώµατα που εκχωρεί το εθνικό δίκαιο 
στους µετόχους ιδιωτικών 
πολυµετοχικών εταιρειών. Οι 
κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής που 
αναφέρονται στην παράγραφο3, τις 
οποίες το κράτος είναι δυνατόν να 
θεσπίσει στο πλαίσιο της διενέργειας 
ελέγχου των µετόχων, µπορεί να είναι 
µόνον γενικής φύσης και δεν 
υπεισέρχονται στις συγκεκριµένες 
επιχειρηµατικές αποφάσεις της 
διοίκησης. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ευθύνη απόκειται εξ ολοκλήρου στο διοικητικό συµβούλιο, το οποίο θα σεβαστεί τη θέληση 

των µετόχων κατά την υλοποίηση των κατάλληλων εκτελεστικών κατευθύνσεων. 
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9.11.2011 A7-0367/153 

Τροπολογία  153 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν 

το δικαίωµα πρόσβασης που προβλέπεται  

στο άρθρο 10 σε δροµολόγια µεταξύ του 

σηµείου αναχώρησης και του σηµείου 

προορισµού, τα οποία διέπονται από µία ή 

περισσότερες συµβάσεις παροχής 

δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία της Ένωσης  . Ο 

περιορισµός αυτός δεν µπορεί να επιφέρει 

περιορισµό του δικαιώµατος επιβίβασης σε 

οποιονδήποτε σταθµό βρίσκεται επί της 

διεθνούς διαδροµής συγκεκριµένου 

δροµολογίου και αποβίβασης σε άλλον, 

συµπεριλαµβανοµένων σταθµών 

ευρισκόµενων στο ίδιο κράτος µέλος, 

εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

η άσκηση αυτού του δικαιώµατος θα έθετε 

σε κίνδυνο την οικονοµική ισορροπία της 
σύµβασης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. 

1. Τα κράτη µέλη ή οι εµπλεκόµενες 
αρµόδιες τοπικές αρχές που συνάπτουν 
σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας 
µπορούν να περιορίζουν το δικαίωµα 

πρόσβασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 

σε δροµολόγια µεταξύ του σηµείου 

αναχώρησης και του σηµείου προορισµού, 

τα οποία διέπονται από µία ή περισσότερες 

συµβάσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της 

Ένωσης. Ο περιορισµός αυτός δεν µπορεί 

να επιφέρει περιορισµό του δικαιώµατος 

επιβίβασης σε οποιονδήποτε σταθµό 

βρίσκεται επί της διεθνούς διαδροµής 

συγκεκριµένου δροµολογίου και 

αποβίβασης σε άλλον, 

συµπεριλαµβανοµένων σταθµών 

ευρισκόµενων στο ίδιο κράτος µέλος, 

εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

η άσκηση αυτού του δικαιώµατος θα έθετε 

σε κίνδυνο την κοινωνικοοικονοµική 
ισορροπία και τους στόχους µιας 
πολιτικής συνοχής που ορίζονται σε µια 
σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πολιτική κοινωνικής συνοχής και οι συναφείς στόχοι µεταφορών που ορίζονται σε µια 
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σύµβαση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται το 

δικαίωµα πρόσβασης ή επιβίβασης επιβατών. 



 

AM\883149EL.doc  PE472.775v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

9.11.2011 A7-0367/154 

Τροπολογία  154 

Sabine Wils 

εξ ονόµατος Οµάδας GUE/NGL 

 

Υποβολή εκθέσεων A7-0367/2011 

Debora Serracchiani 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδροµικός χώρος (αναδιατύπωση) 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Το ζήτηµα αν τίθεται σε κίνδυνο η 
οικονοµική ισορροπία µίας σύµβασης 
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας  
προσδιορίζεται από τον ή τους οικείους 
ρυθµιστικούς φορείς του άρθρου 55, βάσει 
αντικειµενικής οικονοµικής ανάλυσης και 

προκαθορισµένων κριτηρίων, κατόπιν 
αιτήµατος οιουδήποτε από τους 

κατωτέρω : 

Οι οικείοι ρυθµιστικοί φορείς του άρθρου 
55 µπορεί να κληθούν να λάβουν 
απόφαση, σε περίπτωση αντιδικίας 
σχετικά µε την απόφαση που έχει ληφθεί 
από την αρχή µε βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
βάσει αντικειµενικής οικονοµικής 

ανάλυσης και προκαθορισµένων κριτηρίων 

και κατόπιν αιτήµατος οιουδήποτε από 
τους κατωτέρω: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο ρυθµιστικός φορέας καλείται να παρέµβει µόνο σε περίπτωση αντιδικίας. 

 

 


