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σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 

αφορά τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) 

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

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

Εισηγήτρια: Debora Serracchiani 

A7-0367/2011 

 

Η τροπολογία 79 διατυπώνεται ως εξής: 

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 

2. Τα κράτη μέλη απαιτούν από το 

διαχειριστή υποδομής και τον φορέα 
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εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 

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. 

εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 

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 
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επιπτώσεις στην οικονομική ισορροπία 

του διαχειριστή της υποδομής. Οι 

κανόνες σχετικά με την ευρωπαϊκή 

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.  
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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 

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. 

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 

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 

10. Ο φορέας εκμετάλλευσης της 

εγκατάστασης παροχής των υπηρεσιών του 

παραρτήματος ΙΙΙ σημεία 2, 3 και 4 
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παρέχει στον διαχειριστή της υποδομής τις 

πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που 

πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση 

δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 27.  

παρέχει στον διαχειριστή της υποδομής τις 

πληροφορίες σχετικά με τα τέλη που 

πρέπει να συμπεριληφθούν στη δήλωση 

δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 27.  

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


