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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα παρέχεται επισκόπηση της αποτελεσματικότητας των 
ρυθμιστικών φορέων που συστήθηκαν από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 
2001/14/ΕΚ. Σκοπός του είναι να προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες στην κοινοβουλευτική 
συζήτηση και την ψηφοφορία σχετικά με την αναδιατύπωση της πρώτης δέσμης μέτρων για 
τους σιδηροδρόμους, με την παροχή επισκόπησης του θεσμικού πλαισίου της κανονιστικής 
ρύθμισης στα διάφορα κράτη μέλη, διατυπώνοντας παρατηρήσεις σχετικά με την 
ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων και τους πόρους που διατίθενται σε αυτούς. 
Αναφέρεται επίσης στα διαφορετικά πρότυπα κανονιστικής ρύθμισης που ισχύουν και στις 
επιδράσεις της κανονιστικής ρύθμισης στις αγορές σιδηροδρόμων. 
 
Ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο που στοχεύει στην προώθηση του ανοίγματος της αγοράς και 
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων έχει εισαχθεί 
σταδιακά από τη δεκαετία του ’90· η πρώτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους του 2001 
είχε ως στόχο να επιτρέψει τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την ίδρυση ενός ρυθμιστικού φορέα σε 
κάθε κράτος μέλος, κύριος σκοπός του οποίου είναι να διασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και τις υπηρεσίες. Το άρθρο 30 της οδηγίας 
2001/14/ΕΚ απαιτεί την ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα από τον διαχειριστή υποδομής, 
τους φορείς εκμετάλλευσης των αμαξοστοιχιών και τους φορείς χρέωσης και κατανομής σε 
κάθε κράτος μέλος.  
 
Η φύση και τα χαρακτηριστικά των ρυθμιστικών φορέων μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των 
κρατών μελών, καθώς μερικοί είναι μεμονωμένοι οργανισμοί, άλλοι αποτελούν τμήμα 
ευρύτερων ανεξάρτητων φορέων και κάποιοι αποτελούν τμήμα υπουργείου. Οι αρμοδιότητες 
ενός ρυθμιστικού φορέα όσον αφορά την αποτελεσματική παρακολούθηση της αγοράς 
σιδηροδρόμων και την επιβολή των αποφάσεών του εξαρτώνται εν μέρει από τον βαθμό 
ανεξαρτησίας του. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι ρυθμιστικοί φορείς έχουν πρόσβαση 
χωρίς διακρίσεις στις υποδομές, η ανεξάρτητη κανονιστική ρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται 
από κατάλληλη διάρθρωση του κλάδου.  
 
Στις 17 Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο πρότασης για την 
αναθεώρηση των οδηγιών της πρώτης δέσμης οδηγιών για τους σιδηροδρόμους. Η συζήτηση 
που βρίσκεται υπό εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση για νέα 
οδηγία δείχνει ότι ο ρόλος των ρυθμιστικών φορέων ως φορέων εποπτείας της αγοράς 
σιδηροδρόμων πρέπει να ενισχυθεί.  
 
Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχυθεί η υφιστάμενη νομοθεσία προκειμένου να διασφαλισθεί 
καλύτερα η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων, και να συνοδευθεί από διατάξεις που θα 
διασφαλίσουν ότι οι ρυθμιστικοί φορείς διαθέτουν επαρκείς πόρους και κατάλληλες 
αρμοδιότητες, αναγνωρίζοντας ότι η ανάγκη για ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία μπορεί 
να ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών. 
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ΚΥΡΙΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 Η αποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών φορέων στα διάφορα κράτη μέλη 
ποικίλλει σε σημαντικό βαθμό, καθώς κάθε φορέας έχει διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από την άποψη των αρμοδιοτήτων, των χρηματοδοτικών πόρων και 
προσωπικού. Τα πρότυπα οργάνωσης που έχουν θεσπισθεί έχουν διάφορες μορφές.  

 Υπάρχει σαφής ανάγκη για ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας προκειμένου 
να διασφαλισθεί καλύτερα η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων.   

 Οι μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις πρέπει να αναγνωρίζουν την ανάγκη οι 
ρυθμιστικοί φορείς να λειτουργούν ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, ιδίως 
όπου αυτές έχουν άμεσα συμφέροντα σε μεμονωμένους εθνικούς σιδηροδρομικούς 
οργανισμούς.   

 Τυχόν νομοθετικές αλλαγές πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλισθεί ότι οι ρυθμιστικοί φορείς θα διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
κατάλληλες αρμοδιότητες, αναγνωρίζοντας ότι η ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης 
και εποπτείας μπορεί να διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. 

 


