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Τροπολογία 343
Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. [...] διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση μεταβίβασης του τροχαίου υλικού στους νέους φορείς συνιστά απαλλοτρίωση, η 
οποία παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ λόγω έλλειψης αναλογικότητας. Η 
υποχρέωση των αρχών για την παροχή αντίστοιχων εγγυήσεων οδηγεί σε αδικαιολόγητη 
επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών.

Τροπολογία 344
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. [...] διαγράφεται

Or. hu

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα διάταξη ο κίνδυνος που είναι εγγενής στις μακροπρόθεσμες αποδόσεις και τη 
χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού θα μετατραπεί από οικονομικός κίνδυνος που επιβαρύνει 
τα ενδιαφερόμενη μέρη της αγοράς σε κίνδυνο που επιβαρύνει την αρχή που δίνει την εντολή. Η 
πρόταση δεν στηρίζει το μοντέλο εταιρικής οργάνωσης για την παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών που αποτελεί σαφώς αποδοτικότερη οικονομικά λύση τόσο 
για τις αρχές που είναι αρμόδιες για την παροχή των υπηρεσιών όσο και για τους επιβάτες.
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Τροπολογία 345
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 
τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να παράσχουν 
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση σε κατάλληλο τροχαίο υλικό για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές σε φορείς που επιθυμούν να 
παράσχουν δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές στο πλαίσιο 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
της αρμοδιότητάς τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η οργάνωση της πρόσβασης των φορέων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τροχαίο υλικό είναι 
αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών και όχι των κρατών μελών. Ο κανονισμός αριθ. 1370/2007 
αποτελεί lex specialis όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και προβλέπει παρεκκλίσεις, για τις 
δημόσιες επιβατικές μεταφορές, από τους γενικούς κανόνες που ισχύουν για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Τροπολογία 346
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
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λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 
τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση σε κατάλληλο τροχαίο υλικό για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές σε φορείς που επιθυμούν να 
παράσχουν δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές στο πλαίσιο 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις εταιρείες μίσθωσης ούτε να επεμβαίνουν στην 
αγορά τροχαίου υλικού, αλλά να καθορίζουν κοινούς όρους πιστοποίησης για το τροχαίο υλικό 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή αγορά για τα εν 
λόγω οχήματα και τα προϊόντα μίσθωσης που προκύπτουν.

Τροπολογία 347
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 
τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικούς και 
χωρίς διακρίσεις όρους πρόσβασης σε 
κατάλληλο τροχαίο υλικό για δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε 
φορείς που επιθυμούν να παράσχουν 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές στο πλαίσιο σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης πρέπει να υποδηλώνει ίση πρόσβαση σε τροχαίο υλικό. Αν 
παραλειφθεί η λέξη «όρος», υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια άχρηστη (και παράλογη) 
νομική διάταξη.

Τροπολογία 348
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 
τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικούς και 
χωρίς διακρίσεις όρους πρόσβασης σε 
κατάλληλο τροχαίο υλικό για δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές σε 
φορείς που επιθυμούν να παράσχουν 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές στο πλαίσιο σύμβασης παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 349
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικούς και 
χωρίς διακρίσεις όρους πρόσβασης σε 
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τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

κατάλληλο τροχαίο υλικό για δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
εξαιρουμένων των επιβατικών 
μεταφορών με άλλους τρόπους 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το 
μετρό και το τραμ, σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
εξαιρουμένων των επιβατικών 
μεταφορών με άλλους τρόπους 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το 
μετρό και το τραμ, στο πλαίσιο σύμβασης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτονόητη τροπολογία που επισημαίνει ότι η διάταξη πραγματεύεται τους όρους πρόσβασης και 
δεν αφορά το μετρό και το τραμ.

Τροπολογία 350
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 
τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς τους 
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να εξασφαλίσουν 
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση σε κατάλληλο τροχαίο υλικό για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές σε φορείς που επιθυμούν να 
παράσχουν δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές στο πλαίσιο 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ανάληψης των κινδύνων υπολειμματικής αξίας του απαραίτητου τροχαίου υλικού 
από τις αρμόδιες αρχές θα συνεπαγόταν σημαντικό κόστος για αυτές και είναι δυσανάλογη. 
Πρέπει να συνιστά απόφαση των παρόχων υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 
κατά πόσον θα προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια.

Τροπολογία 351
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη συμμορφούμενα προς 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις 
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση σε κατάλληλο 
τροχαίο υλικό για δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές σε φορείς που 
επιθυμούν να παράσχουν δημόσιες 
επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στο 
πλαίσιο σύμβασης παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν 
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση σε κατάλληλο τροχαίο υλικό για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές σε φορείς που επιθυμούν να 
παράσχουν δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές στο πλαίσιο 
σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 352
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 

2. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση, εν 
όλω ή εν μέρει, του τροχαίου υλικού από 
την αρμόδια αρχή, τη δέσμευση της 



AM\1003516EL.doc 9/57 PE519.535v01-00

EL

στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις, στην περίπτωση που 
οι φορείς που σκοπεύουν και δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών 
για συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να 
δύνανται να συμμετάσχουν σε 
διαδικασίες διαγωνισμών.

αρμόδιας αρχής να αναλάβει τον κίνδυνο 
της υπολειμματικής αξίας ή την προσφυγή 
στις υπηρεσίες μιας εταιρείας μίσθωσης 
τροχαίου υλικού. 

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
αποκτήσει η ίδια το τροχαίο υλικό που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, το 
διαθέτει στον επιλεγμένο φορέα δημόσιας 
υπηρεσίας. Η σύμβαση δημόσιας 
υπηρεσίας καθορίζει τους όρους, ιδίως 
τους οικονομικούς όρους, της διάθεσης. 
Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να 
παράσχει στον φορέα χρηματοδότηση 
που καλύπτει, εν όλω ή εν μέρει, το 
τροχαίο υλικό στο πλαίσιο σύμβασης 
δημόσιας υπηρεσίας, η αποζημίωση 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β), στο άρθρο 6 και, κατά 
περίπτωση, στο παράρτημα. Η αρμόδια 
αρχή δύναται να αναλάβει το τροχαίο 
υλικό, μετά το πέρας της εν λόγω 
σύμβασης, στην υπολειμματική αξία του 
μέρους που δεν χρηματοδότησε.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν οι τρόποι πρόσβασης των φορέων δημόσιας σιδηροδρομικής 
υπηρεσίας σε τροχαίο υλικό.  Η απόφαση εφαρμογής μιας διάταξης που καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση σε τροχαίο υλικό πρέπει να υπόκειται μόνο στις αρμόδιες αρχές. Οι τελευταίες πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα περιθώρια ελιγμού, ώστε να εφαρμόζουν την 
καταλληλότερη διάταξη ανάλογα με την περίπτωση.
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Τροπολογία 353
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, στην περίπτωση που οι φορείς 
που σκοπεύουν και δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών 
για συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να 
δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στην 
αγορά μεταφορών της ΕΕ εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, στην περίπτωση που οι φορείς 
που σκοπεύουν και δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών 
για συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να 
δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις εταιρείες μίσθωσης ούτε να επεμβαίνουν στην 
αγορά τροχαίου υλικού, αλλά να καθορίζουν κοινούς όρους πιστοποίησης για το τροχαίο υλικό 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή αγορά για τα εν 
λόγω οχήματα και τα προϊόντα μίσθωσης που προκύπτουν.

Τροπολογία 354
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, στην περίπτωση που οι φορείς 
που σκοπεύουν και δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών 
για συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να 
δύνανται να συμμετάσχουν σε 
διαδικασίες διαγωνισμών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά αυτόν τον τρόπο το άρθρο δεν θα ισχύει μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις αλλά και για την 
απευθείας ανάθεση συμβάσεων.

Τροπολογία 355
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
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στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, στην περίπτωση που οι φορείς 
που σκοπεύουν και δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών 
για συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να 
δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμών.

στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη μπορούν να εξασφαλίζουν ότι ο 
κίνδυνος της υπολειμματικής αξίας του 
τροχαίου υλικού αναλαμβάνεται από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις, στην 
περίπτωση που οι φορείς που σκοπεύουν 
και δύνανται να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διαγωνισμών για συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας το απαιτούν, 
προκειμένου να δύνανται να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ανάληψης των κινδύνων υπολειμματικής αξίας του απαραίτητου τροχαίου υλικού 
από τις αρμόδιες αρχές θα συνεπαγόταν σημαντικό κόστος για αυτές και είναι δυσανάλογη. 
Πρέπει να συνιστά απόφαση των παρόχων υπηρεσιών επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 
κατά πόσον θα προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια.

Τροπολογία 356
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών προσφορά 
μίσθωσης τροχαίου υλικού υπό τους όρους 
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, οι 
αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι ο 
κίνδυνος της υπολειμματικής αξίας του 
τροχαίου υλικού αναλαμβάνεται από την 
αρμόδια αρχή.
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αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις 
κρατικές ενισχύσεις, στην περίπτωση που 
οι φορείς που σκοπεύουν και δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών 
για συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να 
δύνανται να συμμετάσχουν σε 
διαδικασίες διαγωνισμών.

Or. fr

Τροπολογία 357
Michel Dantin, Dominique Riquet, Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, στην περίπτωση που οι φορείς 
που σκοπεύουν και δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών 
για συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να 
δύνανται να συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμών.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
κίνδυνος της υπολειμματικής αξίας του 
τροχαίου υλικού αναλαμβάνεται από την 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις, στην 
περίπτωση που οι φορείς που σκοπεύουν 
και δύνανται να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες διαγωνισμών για συμβάσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας το απαιτούν, 
προκειμένου να δύνανται να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες 
διαγωνισμών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ή μη εταιρειών μίσθωσης μπορεί να θεωρηθεί μόνο επαρκής εγγύηση (πόσω μάλλον 
σε περίπτωση που έχει συσταθεί ως ενιαία εγγύηση) ορθών όρων πρόσβασης στο τροχαίο υλικό. 
Πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίζονται ίσοι όροι πρόσβασης στο τροχαίο υλικό για όλες τις 
σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ώστε οι εν λόγω όροι να μην συνιστούν φραγμούς για την είσοδο 
στην αγορά.

Τροπολογία 358
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις, στην περίπτωση που οι φορείς 
που σκοπεύουν και δύνανται να 
συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμών 
για συμβάσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας το απαιτούν, προκειμένου να 
δύνανται να συμμετάσχουν σε 
διαδικασίες διαγωνισμών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν σε μια 
δεδομένη αγορά μεταφορών εταιρείες 
μίσθωσης τροχαίου υλικού που παρέχουν 
μίσθωση τροχαίου υλικού αναφερόμενου 
στην παράγραφο 1 υπό συνθήκες χωρίς 
διακρίσεις και εμπορικά βιώσιμες για 
όλους τους φορείς δημόσιων επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών, τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος της 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου υλικού 
αναλαμβάνεται από την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές 
ενισχύσεις.

Or. en

Τροπολογία 359
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο), παράγραφος 2 -δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο 
πρώτο εδάφιο απαίτηση με έναν από τους 
εξής τρόπους:

διαγράφεται

α) αποκτώντας η ίδια το τροχαίο υλικό 
που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας ώστε να 
το διαθέσει στον επιλεγμένο φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή 
στο πλαίσιο της σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 6 
και, κατά περίπτωση, το παράρτημα·
β) παρέχοντας εγγύηση για τη 
χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας σε 
εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), 
το άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το 
παράρτημα. Η εν λόγω εγγύηση δύναται 
να καλύπτει τον κίνδυνο υπολειμματικής 
αξίας, συμμορφούμενη με τους σχετικούς 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση·
γ) παρέχοντας δέσμευση στη σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας για την ανάληψη του 
τροχαίου υλικού στο τέλος της σύμβασης 
σε εμπορικές τιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις εταιρείες μίσθωσης ούτε να επεμβαίνουν στην 
αγορά τροχαίου υλικού, αλλά να καθορίζουν κοινούς όρους πιστοποίησης για το τροχαίο υλικό 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή αγορά για τα εν 
λόγω οχήματα και τα προϊόντα μίσθωσης που προκύπτουν.
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Τροπολογία 360
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο), παράγραφος 2 -δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο 
πρώτο εδάφιο απαίτηση με έναν από τους 
εξής τρόπους:

διαγράφεται

α) αποκτώντας η ίδια το τροχαίο υλικό 
που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας ώστε να 
το διαθέσει στον επιλεγμένο φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή 
στο πλαίσιο της σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 6 
και, κατά περίπτωση, το παράρτημα·
β) παρέχοντας εγγύηση για τη 
χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας σε 
εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), 
το άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το 
παράρτημα. Η εν λόγω εγγύηση δύναται 
να καλύπτει τον κίνδυνο υπολειμματικής 
αξίας, συμμορφούμενη με τους σχετικούς 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση·
γ) παρέχοντας δέσμευση στη σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας για την ανάληψη του 
τροχαίου υλικού στο τέλος της σύμβασης 
σε εμπορικές τιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρεις προτεινόμενες επιλογές διασφαλίζουν ότι τόσο οι νέοι συμμετέχοντες στην αγορά όσο 
και οι απορριφθέντες προσφέροντες δεν αναλαμβάνουν τον κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος βαρύνει 
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τον δημόσιο τομέα ή οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παραδώσουν το τροχαίο 
υλικό τους. Επίσης, δεν προβλέπεται καμία διάταξη αναφορικά με την ευθύνη επισκευής και 
συντήρησης, επομένως, στη χειρότερη περίπτωση, η αρμόδια αρχή θα καλούνταν να αναλάβει 
και αυτά τα έξοδα.

Τροπολογία 361
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο 
πρώτο εδάφιο απαίτηση με έναν από τους 
εξής τρόπους:

Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή 
αποφασίσει να αναλάβει τον κίνδυνο 
υπολειμματικής αξίας του τροχαίου 
υλικού, δύναται να το πράξει με έναν από 
τους εξής τρόπους:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν οι τρόποι πρόσβασης των φορέων δημόσιας σιδηροδρομικής 
υπηρεσίας σε τροχαίο υλικό.  Η απόφαση εφαρμογής μιας διάταξης που καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση σε τροχαίο υλικό πρέπει να υπόκειται μόνο στις αρμόδιες αρχές. Οι τελευταίες πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα περιθώρια ελιγμού, ώστε να εφαρμόζουν την 
καταλληλότερη διάταξη ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία 362
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο 
πρώτο εδάφιο απαίτηση με έναν από τους 

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο 
πρώτο εδάφιο απαίτηση με διάφορους 
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εξής τρόπους: τρόπους που ευνοούν τις οικονομίες 
κλίμακας όπως:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τρόποι απόκτησης τροχαίου υλικού πρέπει να ευνοούν τις οικονομίες κλίμακας.

Τροπολογία 363
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο 
πρώτο εδάφιο απαίτηση με έναν από τους 
εξής τρόπους:

Η αρμόδια αρχή δύναται να 
συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη στο 
πρώτο εδάφιο απαίτηση, για παράδειγμα 
με έναν από τους τρόπους που 
αναφέρονται στον ακόλουθο μη 
εξαντλητικό κατάλογο:

Or. bg

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να περιορίζεται η ελευθερία της αρμόδιας αρχής όσον αφορά την επιλογή του 
πλέον ενδεδειγμένου τρόπου εξασφάλισης αποτελεσματικής και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης σε 
κατάλληλο τροχαίο υλικό.

Τροπολογία 364
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αποκτώντας η ίδια το τροχαίο υλικό που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας ώστε να 
το διαθέσει στον επιλεγμένο φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή 
στο πλαίσιο της σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β), το άρθρο 6 
και, κατά περίπτωση, το παράρτημα·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν οι τρόποι πρόσβασης των φορέων δημόσιας σιδηροδρομικής 
υπηρεσίας σε τροχαίο υλικό.  Η απόφαση εφαρμογής μιας διάταξης που καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση σε τροχαίο υλικό πρέπει να υπόκειται μόνο στις αρμόδιες αρχές. Οι τελευταίες πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα περιθώρια ελιγμού, ώστε να εφαρμόζουν την 
καταλληλότερη διάταξη ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία 365
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποκτώντας η ίδια το τροχαίο υλικό που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας ώστε να το 
διαθέσει στον επιλεγμένο φορέα δημόσιας 
υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο 
της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β), το άρθρο 6 και, κατά 
περίπτωση, το παράρτημα·

α) αποκτώντας η ίδια, στην αγοραία αξία, 
το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για 
την εκτέλεση της σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας ώστε να το διαθέσει στον 
επιλεγμένο φορέα δημόσιας υπηρεσίας σε 
εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της σύμβασης 
δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το 
άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το 
παράρτημα·

Or. en
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Justification

The main concern is to ensure equal access and to remove rolling stock access barriers. In 
this context, it is important that these support measures are not taken into consideration into 
the award mechanism. The cost of the needed support measures applicable to one applicant 
shall not be an element of the choice of the competent authority when awarding a public 
service contract. Indeed there is a need to ensure full neutrality of these support measures in 
terms, for example, of call for tender. Whatever the bidders need as support measures, it shall 
not be considered in the assessment of the bids and the choice of the competent authority. The 
competent authority should also be able to determine the viability of the support measures 
chosen before the execution of the new PSO contract.Market price should be the basis of this 
cost assessment in order to avoid any competition distortion.

Τροπολογία 366
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποκτώντας η ίδια το τροχαίο υλικό που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας ώστε να το 
διαθέσει στον επιλεγμένο φορέα δημόσιας 
υπηρεσίας σε εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο 
της σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 
στοιχείο β), το άρθρο 6 και, κατά 
περίπτωση, το παράρτημα·

α) αποκτώντας η ίδια, στην αγοραία αξία, 
το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για 
την εκτέλεση της σύμβασης δημόσιας 
υπηρεσίας ώστε να το διαθέσει στον 
επιλεγμένο φορέα δημόσιας υπηρεσίας σε 
εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της σύμβασης 
δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το 
άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το 
παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 367
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο β



AM\1003516EL.doc 21/57 PE519.535v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχοντας εγγύηση για τη 
χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας σε 
εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της σύμβασης 
δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το 
άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το 
παράρτημα. Η εν λόγω εγγύηση δύναται 
να καλύπτει τον κίνδυνο υπολειμματικής 
αξίας, συμμορφούμενη με τους σχετικούς 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση·

β) παρέχοντας εγγύηση για τη 
χρηματοδότηση του τροχαίου υλικού που 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της 
σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας σε 
εμπορική τιμή ή στο πλαίσιο της σύμβασης 
δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το 
άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το 
παράρτημα. Η εν λόγω εγγύηση ισχύει και 
για τη στήριξη της χρηματοδότησης για 
την ανακαίνιση μεταχειρισμένου 
τροχαίου υλικού. Δύναται να καλύπτει τον 
κίνδυνο υπολειμματικής αξίας, 
συμμορφούμενη με τους σχετικούς 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κύριο μέλημα είναι η διασφάλιση ίσης πρόσβασης και η άρση των φραγμών πρόσβασης σε 
τροχαίο υλικό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό αυτά τα υποστηρικτικά μέτρα να μην 
λαμβάνονται υπόψη στον μηχανισμό ανάθεσης. Η πρόσβαση σε ανακαίνιση τροχαίου υλικού 
μπορεί να επιφέρει περισσότερους προσφέροντες και μπορεί να αποβεί καίριας σημασίας σε 
ορισμένα κράτη μέλη όπου διατίθενται περιορισμένα χρηματικά ποσά για ΥΔΥ και όπου η 
υποαντιστάθμιση αποτελεί ήδη πρόβλημα.

Τροπολογία 368
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρέχοντας δέσμευση στη σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας για την ανάληψη του 
τροχαίου υλικού στο τέλος της σύμβασης 
σε εμπορικές τιμές.

β) παρέχοντας δέσμευση στη σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας για την ανάληψη του 
τροχαίου υλικού στο τέλος της σύμβασης 
στην υπολειμματική του αξία.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν οι τρόποι πρόσβασης των φορέων δημόσιας σιδηροδρομικής 
υπηρεσίας σε τροχαίο υλικό.  Η απόφαση εφαρμογής μιας διάταξης που καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση σε τροχαίο υλικό πρέπει να υπόκειται μόνο στις αρμόδιες αρχές. Οι τελευταίες πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα περιθώρια ελιγμού, ώστε να εφαρμόζουν την 
καταλληλότερη διάταξη ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία 369
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρέχοντας δέσμευση στη σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας για την ανάληψη του 
τροχαίου υλικού στο τέλος της σύμβασης 
σε εμπορικές τιμές.

γ) παρέχοντας δέσμευση στη σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας για την ανάληψη του 
τροχαίου υλικού στο τέλος της σύμβασης 
σε εμπορικές τιμές. Πριν από την επιβολή 
της εν λόγω δέσμευσης απαιτείται η 
πρότερη γραπτή συναίνεση του 
κατεστημένου φορέα.

Or. en

Τροπολογία 370
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) θεσπίζοντας συνεργασίες με τις 
γειτονικές τοπικές αρχές για τη διάθεση 
ενός σημαντικότερου κοινού συστήματος 
εκμετάλλευσης τροχαίου υλικού·
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή νέων τρόπων απόκτησης τροχαίου υλικού ώστε να ευνοούνται οι οικονομίες 
κλίμακας.

Τροπολογία 371
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διασφαλίζοντας ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς υπόκεινται σε 
αποτελεσματικούς, χωρίς διακρίσεις και 
εμπορικά βιώσιμους όρους μίσθωσης 
τροχαίου υλικού για την οικεία σύμβαση 
ΥΔΥ·

Or. en

Τροπολογία 372
Ramon Tremosa i Balcells

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) διασφαλίζοντας ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι φορείς υπόκεινται σε 
αποτελεσματικούς, χωρίς διακρίσεις και 
εμπορικά βιώσιμους όρους μίσθωσης 
τροχαίου υλικού για την οικεία σύμβαση 
ΥΔΥ·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κύριο μέλημα είναι η διασφάλιση ίσης πρόσβασης και η άρση των φραγμών πρόσβασης σε 
τροχαίο υλικό. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό αυτά τα υποστηρικτικά μέτρα να μην 
λαμβάνονται υπόψη στον μηχανισμό ανάθεσης.

Τροπολογία 373
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) ζητώντας τη συνεισφορά του 
κράτους μέλους στους τρόπους κάλυψης 
της υπολειμματικής αξίας του τροχαίου 
υλικού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εισαγωγή νέων τρόπων απόκτησης τροχαίου υλικού ώστε να καθίσταται δυνατή πιο επωφελής 
χρηματοδότηση.

Τροπολογία 374
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ), η αρμόδια αρχή έχει το 
δικαίωμα να αξιώσει από το φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει η 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 

διαγράφεται
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να μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο 
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 
Η αρμόδια αρχή δύναται να υποχρεώσει 
τον νέο φορέα παροχής δημόσιων 
μεταφορών να αναλάβει το τροχαίο υλικό. 
Η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε 
εμπορικές τιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις εταιρείες μίσθωσης ούτε να επεμβαίνουν στην 
αγορά τροχαίου υλικού, αλλά να καθορίζουν κοινούς όρους πιστοποίησης για το τροχαίο υλικό 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή αγορά για τα εν 
λόγω οχήματα και τα προϊόντα μίσθωσης που προκύπτουν.

Τροπολογία 375
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ), η αρμόδια αρχή έχει το 
δικαίωμα να αξιώσει από το φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει η 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να 
μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο 
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 
Η αρμόδια αρχή δύναται να υποχρεώσει 
τον νέο φορέα παροχής δημόσιων 
μεταφορών να αναλάβει το τροχαίο υλικό. 
Η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε 
εμπορικές τιμές.

Στην περίπτωση στην οποία η αρμόδια 
αρχή αποφασίσει να αναλάβει τον κίνδυνο 
της υπολειμματικής αξίας του τροχαίου 
υλικού, έχει το δικαίωμα να αξιώσει από το 
φορέα δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει η 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να 
μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο 
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση.

Η αρμόδια αρχή δύναται να υποχρεώσει 
τον νέο φορέα παροχής δημόσιων 
μεταφορών να αναλάβει το τροχαίο υλικό. 
Οι οικονομικοί όροι ανάληψης του 
τροχαίου υλικού από τον νέο φορέα 
ορίζονται στο πλαίσιο της σύμβασης 
δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το 
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άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), το 
άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, το 
παράρτημα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν οι τρόποι πρόσβασης των φορέων δημόσιας σιδηροδρομικής 
υπηρεσίας σε τροχαίο υλικό.  Η απόφαση εφαρμογής μιας διάταξης που καθιστά δυνατή την 
πρόσβαση σε τροχαίο υλικό πρέπει να υπόκειται μόνο στις αρμόδιες αρχές. Οι τελευταίες πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα περιθώρια ελιγμού, ώστε να εφαρμόζουν την 
καταλληλότερη διάταξη ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία 376
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 2 – τρίτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα 
στοιχεία β) και γ), η αρμόδια αρχή έχει το 
δικαίωμα να αξιώσει από το φορέα 
δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει η 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να 
μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο 
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση. 
Η αρμόδια αρχή δύναται να υποχρεώσει 
τον νέο φορέα παροχής δημόσιων 
μεταφορών να αναλάβει το τροχαίο υλικό. 
Η μεταβίβαση πραγματοποιείται σε 
εμπορικές τιμές.

Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από 
το φορέα δημόσιας υπηρεσίας, όταν λήξει 
η σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
να μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό στον νέο 
φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, 
απαιτώντας την παροχή πρότερης 
γραπτής συναίνεσης πριν από την επιβολή 
της δέσμευσης. Η αρμόδια αρχή δύναται 
να υποχρεώσει τον νέο φορέα παροχής 
δημόσιων μεταφορών να χρησιμοποιήσει 
το τροχαίο υλικό. Η μεταβίβαση 
πραγματοποιείται στην αγοραία αξία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από τον κατεστημένο φορέα, όταν λήξει η σύμβαση 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, να μεταβιβάσει το τροχαίο υλικό· η μεταβίβαση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη γραπτή συναίνεση του τελευταίου: η τιμή που θα καταβάλει ο νέος 
ιδιοκτήτης δεν πρέπει να υπολείπεται της υπολειμματικής λογιστικής αξίας μετά την απόσβεση.
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Τροπολογία 377
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν το τροχαίο υλικό μεταβιβαστεί σε νέο 
φορέα παροχής δημόσιων μεταφορών, η 
αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες στα 
τεύχη του διαγωνισμού λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το κόστος 
συντήρησης του τροχαίου υλικού και την 
κατάστασή του.»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις εταιρείες μίσθωσης ούτε να επεμβαίνουν στην 
αγορά τροχαίου υλικού, αλλά να καθορίζουν κοινούς όρους πιστοποίησης για το τροχαίο υλικό 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή αγορά για τα εν 
λόγω οχήματα και τα προϊόντα μίσθωσης που προκύπτουν.

Τροπολογία 378
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το τροχαίο υλικό μεταβιβαστεί σε 
νέο φορέα παροχής δημόσιων μεταφορών, 
η αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες στα 
τεύχη του διαγωνισμού λεπτομερείς 
πληροφορίες σχετικά με το κόστος 
συντήρησης του τροχαίου υλικού και την 
κατάστασή του.»

3. Εάν το τροχαίο υλικό μεταβιβαστεί σε 
νέο φορέα παροχής δημόσιων μεταφορών, 
η αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες στα 
τεύχη του διαγωνισμού πληροφορίες 
σχετικά με το κόστος συντήρησης του 
τροχαίου υλικού και την κατάστασή του.»
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση του «λεπτομερούς» χαρακτήρα όσον αφορά την παροχή πληροφοριών 
αποδεικνύεται δύσκολη για την αρμόδια αρχή, ιδίως αν δεν έχει άμεσα στην κατοχή της τις εν 
λόγω πληροφορίες. Συνεπώς, είναι προτιμότερη η προσφυγή σε αντικειμενικές έννοιες.

Τροπολογία 379
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αρμόδια αρχή δύναται να 
αποκλείσει τη συμμετοχή στις 
διαδικασίες διαγωνισμού φορέων τρίτων 
χωρών σε περίπτωση που οι εν λόγω 
χώρες δεν ανοίγουν τις διαδικασίες 
προσκλήσεων υποβολής προσφορών τους 
ή δεν παρέχουν αποτελεσματική 
πρόσβαση στην αγορά τους σε 
επιχειρήσεις των κρατών μελών της 
Ένωσης. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της αρχής της αμοιβαιότητας έναντι τρίτων χωρών θα μπορούσε να επιτρέψει στις 
αρμόδιες αρχές να αποκλείουν από τις διαδικασίες διαγωνισμού φορείς τρίτων χωρών οι 
οποίες δεν ανοίγουν τις αγορές τους στους φορείς των κρατών μελών.

Τροπολογία 380
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως [18 μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει μέτρα 
που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της 
εφαρμοστέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 7α, παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αριθ. 1370/2007 αποτελεί lex specialis όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και 
προβλέπει παρεκκλίσεις, για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, από τους γενικούς κανόνες που 
ισχύουν για τις κρατικές ενισχύσεις. Η εφαρμογή της διάταξης που προτείνεται στις τροπολογίες 
21 έως 23 δεν απαιτεί προηγούμενες εκτελεστικές πράξεις. Δεν χρειάζεται συνεπώς παραπομπή 
σε μέτρα της Επιτροπής.

Τροπολογία 381
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως [18 μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει μέτρα 
που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της 
εφαρμοστέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 382
Oldřich Vlasák

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως [18 μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει μέτρα 
που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της 
εφαρμοστέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις εταιρείες μίσθωσης ούτε να επεμβαίνουν στην 
αγορά τροχαίου υλικού, αλλά να καθορίζουν κοινούς όρους πιστοποίησης για το τροχαίο υλικό 
σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να δημιουργήσουν μια εύρυθμα λειτουργούσα ευρωπαϊκή αγορά για τα εν 
λόγω οχήματα και τα προϊόντα μίσθωσης που προκύπτουν.

Τροπολογία 383
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως [18 μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει μέτρα 
που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της 
εφαρμοστέας διαδικασίας για την 

διαγράφεται
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εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτούνται εκτελεστικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς οι προϋποθέσεις ποικίλλουν 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 384
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 5 α (νέο) – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως [18 μήνες από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει μέτρα 
που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της 
εφαρμοστέας διαδικασίας για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 7α, παράγραφος 2.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας, δεδομένου ότι η αρμόδια αρχή είναι η μόνη που μπορεί 
να εκδίδει αποφάσεις εν προκειμένω, η Επιτροπή δεν χρειάζεται να παραθέτει αναλυτικά τα 
μέτρα που επεξηγούν τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί επί του θέματος.

Τροπολογία 385
Karim Zéribi
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αποζημίωση συνδεόμενη με 
γενικό κανόνα ή σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι 
σύμφωνη προς το άρθρο 4, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης. 
Κάθε αποζημίωση, ανεξάρτητα από τη 
φύση της, η οποία συνδέεται με σύμβαση 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας που δεν έχει 
ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ή συνδέεται με γενικό 
κανόνα, πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη 
με τις διατάξεις του παραρτήματος.

1. Κάθε αποζημίωση συνδεόμενη με 
γενικό κανόνα ή σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι 
σύμφωνη προς το άρθρο 4, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης. 
Κάθε αποζημίωση, ανεξάρτητα από τη 
φύση της, η οποία συνδέεται με σύμβαση 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας που δεν έχει 
ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 ή 
συνδέεται με γενικό κανόνα, πρέπει επίσης 
να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
παραρτήματος.

Or. fr

Τροπολογία 386
Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αποζημίωση συνδεόμενη με 
γενικό κανόνα ή σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι 
σύμφωνη προς το άρθρο 4, ανεξάρτητα 
από τον τρόπο ανάθεσης της σύμβασης. 
Κάθε αποζημίωση, ανεξάρτητα από τη 
φύση της, η οποία συνδέεται με σύμβαση 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας που δεν έχει 
ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ή συνδέεται με γενικό 
κανόνα, πρέπει επίσης να είναι σύμφωνη 
με τις διατάξεις του παραρτήματος.

1. Κάθε αποζημίωση συνδεόμενη με 
γενικό κανόνα ή σύμβαση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι 
σύμφωνη προς τις διατάξεις του άρθρου 
4, ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάθεσης της 
σύμβασης. Κάθε αποζημίωση, ανεξάρτητα 
από τη φύση της, η οποία συνδέεται με 
σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
που έχει ανατεθεί απευθείας σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5 ή 6 ή 
συνδέεται με γενικό κανόνα, πρέπει επίσης 
να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
παραρτήματος.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αναγνωσιμότητα της πρότασης της Επιτροπής δεν ήταν δεδομένη, γίνεται 
παραπομπή στην ισχύουσα έκδοση του κανονισμού 1370/2007. Έτσι, προκύπτει ένας σαφής 
κανόνας που δεν επιδέχεται παρερμηνεία.

Τροπολογία 387
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία 
φορά κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά 
με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη, 
την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια 
των συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, τους επιλεγέντες φορείς 
δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τις 
καταβολές αποζημιώσεων και τα 
αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται 
σε αυτούς τους φορείς δημοσίων 
υπηρεσιών ως απόδοση δαπανών. Η 
έκθεση διακρίνει ανάμεσα στις μεταφορές 
με λεωφορείο και στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
επιδόσεων, της ποιότητας και της 
χρηματοδότησης του δικτύου δημοσίων 
μεταφορών και, εφόσον απαιτείται, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση 
και την έκταση κάθε τυχόν χορηγηθέντος 
αποκλειστικού δικαιώματος. Τα κράτη 
μέλη διευκολύνουν την κεντρική 
πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για 
παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής 
πύλης.

1. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία 
φορά κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά 
με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη, 
την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια 
των συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, τους επιλεγέντες φορείς 
δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τις 
καταβολές αποζημιώσεων και τα 
αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται 
σε αυτούς τους φορείς δημοσίων 
υπηρεσιών ως απόδοση δαπανών. Η 
έκθεση διακρίνει ανάμεσα στις μεταφορές 
με λεωφορείο και στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
επιδόσεων, της ποιότητας και της 
χρηματοδότησης του δικτύου δημοσίων 
μεταφορών και, εφόσον απαιτείται, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση 
και την έκταση κάθε τυχόν χορηγηθέντος 
αποκλειστικού δικαιώματος. Τα κράτη 
μέλη δύνανται να οργανώνουν κεντρική 
πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για 
παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής 
πύλης.

Or. fr



PE519.535v01-00 34/57 AM\1003516EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή «κεντρικής πρόσβασης» στις εκθέσεις των αρμόδιων αρχών πρέπει να παραμείνει 
στην ευχέρεια των κρατών μελών, καθώς θα μπορούσε να φέρει πρακτικές δυσκολίες, 
λαμβανομένου κυρίως υπόψη του μεγάλου αριθμού των αρμόδιων αρχών και των συμβάσεων 
σχετικά με διάφορα μέσα μεταφοράς.

Τροπολογία 388
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία 
φορά κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά 
με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη, 
την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια 
των συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, τους επιλεγέντες φορείς 
δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τις 
καταβολές αποζημιώσεων και τα 
αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται 
σε αυτούς τους φορείς δημοσίων 
υπηρεσιών ως απόδοση δαπανών. Η 
έκθεση διακρίνει ανάμεσα στις μεταφορές 
με λεωφορείο και στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
επιδόσεων, της ποιότητας και της 
χρηματοδότησης του δικτύου δημοσίων 
μεταφορών και, εφόσον απαιτείται, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση 
και την έκταση κάθε τυχόν χορηγηθέντος 
αποκλειστικού δικαιώματος. Τα κράτη 
μέλη διευκολύνουν την κεντρική 
πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για 
παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής 
πύλης.

1. Κάθε αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί μία 
φορά κατ’ έτος συνολική έκθεση σχετικά 
με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας για τις οποίες είναι υπεύθυνη, 
την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια 
των συμβάσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, τους επιλεγέντες φορείς 
δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και τις 
καταβολές αποζημιώσεων και τα 
αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγούνται 
σε αυτούς τους φορείς δημοσίων 
υπηρεσιών ως απόδοση δαπανών. 
Αναφέρει αναλυτικά τον σεβασμό των 
αποτελεσμάτων που λαμβάνονται και 
ορίζει όλους τους δείκτες σχετικά με τη 
δραστηριότητα της προσφοράς 
μεταφορών, κυρίως τη χρονική ακρίβεια, 
την αξιοπιστία, την καθαριότητα, την 
ικανοποίηση των χρηστών μέσω 
δημόσιας έρευνας και το ελάχιστο 
επίπεδο χρησιμοποίησης της 
μεταφορικής ικανότητας. Η έκθεση 
διακρίνει ανάμεσα στις μεταφορές με 
λεωφορείο και στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές, καθιστά δυνατή την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
επιδόσεων, της ποιότητας και της 
χρηματοδότησης του δικτύου δημοσίων 
μεταφορών και, εφόσον απαιτείται, 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση 
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και την έκταση κάθε τυχόν χορηγηθέντος 
αποκλειστικού δικαιώματος. Τα κράτη 
μέλη διευκολύνουν την κεντρική 
πρόσβαση σε αυτές τις εκθέσεις, για 
παράδειγμα μέσω κοινής διαδικτυακής 
πύλης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφερθεί αναλυτικά στο σημείο αυτό η επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στο 
γενικό πλαίσιο του προγράμματος βιώσιμων μεταφορών.

Τροπολογία 389
Erik Bánki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας για σιδηροδρομικές 
μεταφορές, με την εξαίρεση άλλων μέσων 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το 
μετρό ή το τραμ, οφείλει να 
συμμορφώνεται με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 από τις 3 Δεκεμβρίου 
2019. Κάθε σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας 
που αφορά μεταφορές με άλλα μέσα 
σταθερής τροχιάς και οδικές μεταφορές 
πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως 
τις 3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
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παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως 
σε σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.»
β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
«2a. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας 
για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.
γ) Στην παράγραφο 3, η τελευταία 
πρόταση του δεύτερου εδαφίου 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Οι αναφερόμενες στο στοιχείο δ) 
συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχίσουν να 
ισχύουν έως τη λήξη τους, υπό τον όρο 
ότι είναι περιορισμένης διαρκείας, 
παρόμοιας με τις διάρκειες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 4.»

Or. hu

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που σημειωθούν εκ βάθρων αλλαγές των κανόνων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που προορίζεται για την προετοιμασία για την εφαρμογή του κανονισμού, θα 
προκύψει μια κατάσταση που θα διακυβεύει την ασφάλεια δικαίου. Ούτε τα κράτη μέλη ούτε τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τόσο γρήγορα βασικά 
εννοιολογικά ζητήματα και ρυθμιστικές αλλαγές που θα αντιστοιχούν σε μια εντελώς νέα 
κατεύθυνση. Στόχος της πρότασης είναι να καθιερωθούν αναδρομικά ρυθμιστικές πρακτικές 
που θα διακυβεύσουν τη συνεχή παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες απαιτείται σημαντική 
προετοιμασία, σε οικονομικό, τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο δικτύου.

Τροπολογία 390
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: διαγράφεται
α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας για σιδηροδρομικές 
μεταφορές, με την εξαίρεση άλλων μέσων 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το 
μετρό ή το τραμ, οφείλει να 
συμμορφώνεται με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 από τις 3 Δεκεμβρίου 
2019. Κάθε σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας 
που αφορά μεταφορές με άλλα μέσα 
σταθερής τροχιάς και οδικές μεταφορές 
πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως 
τις 3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως 
σε σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.»
β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:
«2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας 
για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.»
γ) Στην παράγραφο 3, η τελευταία 
πρόταση του δεύτερου εδαφίου 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Οι αναφερόμενες στο στοιχείο δ) 
συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχίσουν να 
ισχύουν έως τη λήξη τους, υπό τον όρο 
ότι είναι περιορισμένης διαρκείας, 
παρόμοιας με τις διάρκειες που 
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προσδιορίζονται στο άρθρο 4.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 8 σχετικά με τη μεταβατική περίοδο δεν είναι ούτε 
απαραίτητη ούτε επιθυμητή, δεδομένου ότι οι μεταφορικές εταιρείες προγραμματίζουν βάσει 
των ισχυουσών προθεσμιών. Επιπλέον, θα πρέπει να ισχύει ενιαία μεταβατική περίοδος για όλα 
τα είδη ανάθεσης.

Τροπολογία 391
Roberts Zīle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος -2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 -2. Το άρθρο 5 εξαιρουμένης της 
παραγράφου 3 ισχύει μετά τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η αποκατάσταση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων 
από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
απευθείας ή όχι.

Τροπολογία 392
Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας για σιδηροδρομικές 
μεταφορές, με την εξαίρεση άλλων μέσων 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το 
μετρό ή το τραμ, οφείλει να 
συμμορφώνεται με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 από τις 3 Δεκεμβρίου 
2019. Κάθε σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας 
που αφορά μεταφορές με άλλα μέσα 
σταθερής τροχιάς και οδικές μεταφορές 
πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως 
τις 3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως 
σε σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προθεσμίες μετάβασης είναι σαφώς υπερβολικά σύντομες και η επέκτασή τους ώστε να 
καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς είναι υπερβολικά ευρεία.

Τροπολογία 393
Bogusław Liberadzki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας 

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας 
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υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές, 
με την εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 
Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας που αφορά μεταφορές 
με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και οδικές 
μεταφορές πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 3 έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε 
σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.»

υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές, 
με την εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό, το τραμ 
ή τα συστήματα τραμ-τρένων, οφείλει να 
συμμορφώνεται με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 από τις 3 Δεκεμβρίου 2019. 
Κάθε σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας που 
αφορά μεταφορές με άλλα μέσα σταθερής 
τροχιάς και οδικές μεταφορές πρέπει να 
ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 5 έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 ώστε να 
αποφύγουν σοβαρά διαρθρωτικά 
προβλήματα ιδίως σε σχέση με τη 
μεταφορική ικανότητα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται η παράγραφος 3 του άρθρου 5, καθώς η μεταβατική περίοδος ισχύει και για τη 
λεγόμενη εσωτερική ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία 394
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 
εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 
Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας που αφορά μεταφορές 
με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και οδικές 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3:
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μεταφορές πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 3 έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε 
σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.»

α) η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας για σιδηροδρομικές μεταφορές, 
με την εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 
Δεκεμβρίου 2029·
β) κάθε σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας που 
αφορά μεταφορές με άλλα μέσα σταθερής 
τροχιάς και οδικές μεταφορές πρέπει να 
ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 5 έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 ώστε να 
αποφύγουν σοβαρά διαρθρωτικά 
προβλήματα ιδίως σε σχέση με τη 
μεταφορική ικανότητα.

Εντός έξι μηνών από το πρώτο ήμισυ της 
μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση 
προόδου, επισημαίνοντας την εφαρμογή 
της σταδιακής ανάθεσης συμβάσεων 
δημόσιων υπηρεσιών σύμφωνα με το 
άρθρο 5. Βάσει των εκθέσεων προόδου 
των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί 
να προτείνει κατάλληλα μέτρα 
απευθυνόμενα προς τα κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω του αριθμού συμβάσεων για τις οποίες θα πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός στον τομέα 
των σιδηροδρόμων, απαιτείται επαρκής προθεσμία ώστε να αποφεύγεται η συνύπαρξη 
διαδικασιών προσκλήσεων υποβολής προσφορών και να διασφαλίζονται οι ικανότητες 
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απόκρισης του συνόλου των ενδιαφερόμενων φορέων.

Τροπολογία 395
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
η ανάθεση συμβάσεων δημόσιας 
υπηρεσίας για σιδηροδρομικές 
μεταφορές, με την εξαίρεση άλλων μέσων 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το 
μετρό ή το τραμ, οφείλει να 
συμμορφώνεται με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 από τις 3 Δεκεμβρίου 
2019. Κάθε σύμβαση δημόσιας υπηρεσίας 
που αφορά μεταφορές με άλλα μέσα 
σταθερής τροχιάς και οδικές μεταφορές 
πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως 
τις 3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως 
σε σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η αποκατάσταση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων 
από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
απευθείας ή όχι.
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Τροπολογία 396
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 
εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 
Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας που αφορά μεταφορές 
με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και 
οδικές μεταφορές πρέπει να ανατίθεται 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 έως 
τις 3 Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά 
τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως 
τις 3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν σοβαρά 
διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε σχέση 
με τη μεταφορική ικανότητα.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για οδικές μεταφορές και άλλα μέσα 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς, όπως το 
μετρό ή το τραμ, θα συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5 από τις 3 Δεκεμβρίου 2019.  Η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
που αφορά δημόσιες επιβατικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 έως τις 3 Δεκεμβρίου 2029 
το αργότερο, σύμφωνα με το άρθρο 5. 
Κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής 
περιόδου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα 
για τη βαθμιαία συμμόρφωσή τους με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε 
σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.

Or. pl

Τροπολογία 397
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 - στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 
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εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 
Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας που αφορά μεταφορές 
με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και οδικές 
μεταφορές πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 3 έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο. Κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου έως τις 
3 Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε 
σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.»

εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς οφείλει να 
συμμορφώνεται με το άρθρο 5 από τις 3 
Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας που αφορά μεταφορές 
με άλλα μέσα σταθερής τροχιάς και οδικές 
μεταφορές πρέπει να ανατίθεται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 από τις 3 Δεκεμβρίου 2019 
το αργότερο. Κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 ώστε να 
αποφύγουν σοβαρά διαρθρωτικά 
προβλήματα ιδίως σε σχέση με τη 
μεταφορική ικανότητα ή σε σχέση με τα 
ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία κατατίθεται για λόγους συνοχής προς την ανάγκη σεβασμού των ήδη 
καθορισμένων μεταβατικών ημερομηνιών που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1370/2007.

Τροπολογία 398
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 
εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5 παράγραφος 3 από τις 3 
Δεκεμβρίου 2019. Κάθε σύμβαση 
δημόσιας υπηρεσίας που αφορά 
μεταφορές με άλλα μέσα σταθερής 
τροχιάς και οδικές μεταφορές πρέπει να 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η 
ανάθεση συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας 
για σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 
εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ, οφείλει να συμμορφώνεται με το 
άρθρο 5
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ανατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 έως τις 3 Δεκεμβρίου 2019 
το αργότερο. Κατά τη διάρκεια της 
μεταβατικής περιόδου έως τις 3 
Δεκεμβρίου 2019, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 
παράγραφος 3 ώστε να αποφύγουν 
σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα ιδίως σε 
σχέση με τη μεταφορική ικανότητα.»

α) από τις 3 Δεκεμβρίου 2029 για τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές, με την 
εξαίρεση άλλων μέσων μεταφοράς 
σταθερής τροχιάς, όπως το μετρό ή το 
τραμ·
β) από τις 3 Δεκεμβρίου 2019 για τις 
μεταφορές με άλλα μέσα σταθερής 
τροχιάς και για τις οδικές μεταφορές.

Κατά τη διάρκεια των μεταβατικών 
αυτών περιόδων, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν μέτρα για τη βαθμιαία 
συμμόρφωσή τους με το άρθρο 5 ώστε να 
αποφύγουν σοβαρά διαρθρωτικά 
προβλήματα ιδίως σε σχέση με τη 
μεταφορική ικανότητα.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω της προσαρμογής που απαιτείται για τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές αλλά και τους 
φορείς, είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας για τη μετάβαση όσον αφορά τις 
σιδηροδρομικές μεταφορές.

Τροπολογία 399
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη διαγράφεται
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παράγραφος 2α:
«2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας 
για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής προς το άρθρο 5 παράγραφος 6.

Τροπολογία 400
Isabelle Durant

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2: 

διαγράφεται

«2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας 
για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η αποκατάσταση της δυνατότητας λήψης αποφάσεων 
από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 
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απευθείας ή όχι.

Τροπολογία 401
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada, Ryszard Antoni Legutko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2α:

διαγράφεται

 Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό καθιστά δυνατή τη συμβατική λήξη των συμβάσεων ΥΔΥ.

Τροπολογία 402
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 2: 

διαγράφεται

 «2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας 
για δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
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μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αλλαγή είναι απαραίτητη για λόγους συνοχής προς την προτεινόμενη τροπολογία επί 
του άρθρου 5 παράγραφος 6.

Τροπολογία 403
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 4η Δεκεμβρίου 2009 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας που ανατίθενται κατά τη 
μεταβατική περίοδο, η οποία αρχίζει από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού αριθ. 1370/2007, 
πρέπει να μπορούν να εκπνέουν.
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Τροπολογία 404
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται κατά τη 
διάρκεια οκτώ ετών από τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος κανονισμού επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Η εν λόγω 
ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει την ανωτέρω περίοδο των 
οκτώ ετών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δικαιολογείται περισσότερο η θέσπιση μεταβατικής περιόδου βάσει καθορισμένου χρονικού 
διαστήματος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, καθώς η εν λόγω 
ημερομηνία δεν είναι ακόμη γνωστή και είναι δύσκολο να προβλεφθεί.

Τροπολογία 405
Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 3η Δεκεμβρίου 2009 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2029 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
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συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

ημερομηνία λήξης τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη το χρονικό διάστημα μεταξύ του 2009 και του 2012 
και πρέπει, ως εκ τούτου, να λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Η παράταση της μεταβατικής 
περιόδου ως το 2029 διευκολύνει σημαντικά την κατάσταση και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
προσαρμόσουν ανάλογα τις δομές τους.

Τροπολογία 406
Antonio Cancian

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2022.

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2025.

Or. it

Τροπολογία 407
Phil Bennion, Philippe De Backer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
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δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2022.

δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού δεν συνεχίζουν πέραν της 3ης 
Δεκεμβρίου 2019.

Or. en

Τροπολογία 408
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2022.

2α. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας από 
την 1η Ιανουαρίου 2015 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2029 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν της 
31ης Δεκεμβρίου 2032 εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4 ή 5.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω της προσαρμογής που απαιτείται από τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές αλλά και τους 
φορείς, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας για τη μετάβαση.

Τροπολογία 409
Roberts Zīle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας για 
δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές 
μεταφορές που ανατίθενται απευθείας 
από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 2 
Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται να 
συνεχίσουν να ισχύουν έως την 
ημερομηνία λήξης τους. Ωστόσο, δεν 
συνεχίζουν σε καμία περίπτωση πέραν 
της 31ης Δεκεμβρίου 2029.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία κατατίθεται για λόγους συνοχής προς την ανάγκη σεβασμού των ήδη 
καθορισμένων μεταβατικών ημερομηνιών που ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 1370/2007.

Τροπολογία 410
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Στην παράγραφο 3, η τελευταία 
πρόταση του δεύτερου εδαφίου 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Οι αναφερόμενες στο στοιχείο δ) 
συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχίσουν να 
ισχύουν έως τη λήξη τους, υπό τον όρο 
ότι είναι περιορισμένης διαρκείας, 
παρόμοιας με τις διάρκειες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 4.»

Or. en



AM\1003516EL.doc 53/57 PE519.535v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αλλαγή είναι απαραίτητη για λόγους συνοχής προς την προτεινόμενη τροπολογία επί 
του άρθρου 5 παράγραφος 6.

Τροπολογία 411
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Στην παράγραφο 3, η τελευταία 
πρόταση του δεύτερου εδαφίου 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«Οι αναφερόμενες στο στοιχείο δ) 
συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχίσουν να 
ισχύουν έως τη λήξη τους, υπό τον όρο 
ότι είναι περιορισμένης διαρκείας, 
παρόμοιας με τις διάρκειες που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 4.»

Or. de

Τροπολογία 412
Georges Bach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Στην παράγραφο 3, η τελευταία 
πρόταση του δεύτερου εδαφίου 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

 «Οι αναφερόμενες στο στοιχείο δ) 
συμβάσεις επιτρέπεται να συνεχίσουν να 
ισχύουν έως τη λήξη τους, υπό τον όρο 
ότι είναι περιορισμένης διαρκείας, 
παρόμοιας με τις διάρκειες που 
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προσδιορίζονται στο άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής προς το άρθρο 5 παράγραφος 6.

Τροπολογία 413
Sabine Wils, Jacky Hénin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 
9α:

διαγράφεται

«Άρθρο 9α
«Διαδικασία επιτροπής»
1. Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή για 
τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 
χώρο που συστήνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 62 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση). 
Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.
2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αντικατοπτρίζει την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 5α παράγραφος 4 για τα 
εκτελεστικά μέτρα.
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Τροπολογία 414
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 9α διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφούν οι διατάξεις σχετικά με την επιτροπολογία, σε συνδυασμό με την 
κατάργηση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 5α παράγραφος 4.

Τροπολογία 415
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 9 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 9α διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 416
Gilles Pargneaux

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διαγραφούν οι διατάξεις σχετικά με την επιτροπολογία, σε συνδυασμό με την 
κατάργηση των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 5α παράγραφος 4.

Τροπολογία 417
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 418
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 9 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Την Επιτροπή επικουρεί η επιτροπή για 
τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό 
χώρο που συστήνεται σύμφωνα με το 
άρθρο 62 της οδηγίας 2012/34/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, 
για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού 
σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση). 
Η εν λόγω επιτροπή είναι επιτροπή κατά 
την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 419
Karim Zéribi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007
Άρθρο 9 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται 
παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, 
εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 420
Jean-Pierre Audy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Διατίθεται στην ενοποιημένη 
μορφή του μαζί με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1370/2007 τον οποίο τροποποιεί 
εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή 
του.

Or. fr


