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9.11.2011 A7-0367/155 

Τροπολογία  155 

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 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα αιτήµατα σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 

εγκατάσταση εξυπηρέτησης µπορούν 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. Το βάρος της 

απόδειξης της ύπαρξης βιώσιµης 

εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον φορέα 

εκµετάλλευσης της εγκατάστασης 

εξυπηρέτησης. 

Τα αιτήµατα σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων για πρόσβαση στην 

εγκατάσταση εξυπηρέτησης µπορούν 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. Το βάρος της 

απόδειξης της ύπαρξης βιώσιµης 

εναλλακτικής επιλογής βαρύνει τον 

ρυθµιστικό φορέα, έτσι ώστε να 

αποφεύγονται αντιδικίες και 

καθυστερήσεις· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι γνώσεις και η πρόταση για τη χρήση οικονοµικά βιώσιµων εναλλακτικών διαδροµών θα 

µπορούσε να απόκειται στο ρυθµιστικό φορέα σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης εκ µέρους του 

σιδηροδροµικού φορέα εκµετάλλευσης που διαχειρίζεται τη σχετική εγκατάσταση εξυπηρέτησης. 
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9.11.2011 A7-0367/156 

Τροπολογία  156 

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 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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 άλλες 

τεχνικές εγκαταστάσεις που έχουν 

αναπτυχθεί για συγκεκριµένο τροχαίο 

υλικό µπορούν να χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά από µία σιδηροδροµική 

επιχείρηση για περίοδο πέντε ετών µετά 

την έναρξη της λειτουργίας τους. 

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, βάσει 

καταγγελίας, κατάλληλα µέτρα. Ωστόσο, 

οι νεόδµητες εγκαταστάσεις συντήρησης 

και άλλες τεχνικές εγκαταστάσεις που 

έχουν αναπτυχθεί για συγκεκριµένο 

τροχαίο υλικό που περιλαµβάνονται στο 

πλαίσιο δηµόσιας σύµβασης δυνάµει του 

κανονισµού (ΕΚ) 1370/2007, µπορούν να 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά από το 

συµβαλλόµενο σιδηροδροµικό φορέα για 

τη διάρκεια της σύµβασης. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, οι εγκαταστάσεις 

αυτές µπορούν να χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά από µία σιδηροδροµική 

επιχείρηση για περίοδο δέκα ετών µετά 

την έναρξη της λειτουργίας τους. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η δράση την οποία αναλαµβάνει ενδεχοµένως ο ρυθµιστικός φορέας θα πρέπει να υλοποιείται 

σε πλαίσιο σεβασµού του χρονοδιαγράµµατος και των πόρων που διαθέτει η εγκατάσταση στην 

οποία απευθύνεται το αίτηµα. 
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9.11.2011 A7-0367/157 

Τροπολογία  157 

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 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

∆εν έχει νόηµα σε σχέση µε όλες τις διατάξεις που παρέχουν το δικαίωµα πρόσβασης σε 

σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις. 
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9.11.2011 A7-0367/158 

Τροπολογία  158 

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 

Άρθρο 31 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα παράρτηµα VΙΙΙ σηµείο 1 µπορεί να 

τροποποιείται βάσει της εµπειρίας 

σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 

60. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εµπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 
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9.11.2011 A7-0367/159 

Τροπολογία  159 

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 

Άρθρο 31 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εµπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 
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9.11.2011 A7-0367/160 

Τροπολογία  160 

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 

Άρθρο 56 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ρυθµιστικός φορέας έχει το δικαίωµα 

να διενεργεί ελέγχους ή να αναθέτει 

ελέγχους των διαχειριστών υποδοµής και, 

όπου απαιτείται, των σιδηροδροµικών 

επιχειρήσεων για να επαληθευτεί η 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου 

6 περί λογιστικού διαχωρισµού. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι εκτός του πεδίου αρµοδιοτήτων ενός ρυθµιστικού φορέα να διενεργεί συνολικούς 

λογιστικούς ελέγχους επί όλων των δραστηριοτήτων του διαχειριστή υποδοµής και των 

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων, ενώ ο ρυθµιστικός φορέας θα πρέπει να επιλύει πιθανές 

αντιδικίες. Οι αρµόδιες κοινοβουλευτικές αρχές έχουν το καθήκον να αξιολογούν την ορθή 

εφαρµογή των διατάξεων της οδηγίας που έχουν µεταφέρει στο νοµοθετικό τους πλαίσιο. 
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9.11.2011 A7-0367/161 

Τροπολογία  161 

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 

Άρθρο 56 – παράγραφος 8 – εδάφιο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το παράρτηµα X µπορεί να τροποποιείται 

βάσει της εµπειρίας, σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 60. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ουσιώδες στοιχείο που δεν εµπίπτει στη διαδικασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. 

 

 


