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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/     /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή αδειών

σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών 3,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ C 321, 20.10.1998, σ. 8 και ΕΕ C
2 ΕΕ C 209, 22.7.1999, σ. 22.
3 (ΕΕ C 57, 29.2.2000, σ. 40).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 1999 (ΕΕ C 175, 21.6.1999,

σ. 119), κοινή θέση του Συµβουλίου της                    (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των

κοινοτικών σιδηροδρόµων 1, προβλέπει ορισµένα δικαιώµατα πρόσβασης στις διεθνείς

σιδηροδροµικές µεταφορές για σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και διεθνείς οµίλους

σιδηροδροµικών επιχειρήσεων.

(2) Για να εξασφαλιστεί η παροχή αξιόπιστων και ικανοποιητικών υπηρεσιών, απαιτείται ένα

κοινό σύστηµα χορήγησης αδειών µε το οποίο να εξασφαλίζεται ότι όλες οι σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις πληρούν ανά πάσα στιγµή ορισµένες απαιτήσεις σχετικές µε την καλή εικόνα

τους, την χρηµατοοικονοµική ευρωστία τους και την επαγγελµατική τους επάρκεια ώστε να

προστατεύονται οι καταναλωτές και οι τρίτοι και να προσφέρονται υπηρεσίες υψηλών

προδιαγραφών ασφαλείας.

(3) Για να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώµατα πρόσβασης στις σιδηροδροµικές υποδοµές

εφαρµόζονται σε όλη την Κοινότητα σε ενιαία και άνευ διακρίσεων βάση, η οδηγία 95/18/ΕΚ

του Συµβουλίου 2, καθιέρωσε την άδεια για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που παρέχουν

τις υπηρεσίες που αναφέρει το άρθρο 10 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, η οποία είναι υποχρεωτική

για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και ισχύει σε όλη την Κοινότητα.

(4) Επειδή µερικά κράτη µέλη επέκτειναν τα δικαιώµατα πρόσβασης πέραν των διατάξεων της

οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, κρίνεται αναγκαίο να εξασφαλιστεί η δίκαιη, διαφανής και άνευ

διακρίσεων αντιµετώπιση όλων των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην εν

λόγω αγορά, διευρύνοντας τις αρχές που διέπουν την άδεια, και οι οποίες προβλέπονται από

την οδηγία 95/18/ΕΚ, ώστε να υπάγονται σε αυτές όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται

στον εν λόγω τοµέα.

                                                
1 ΕΕ L 237, 24.8.1991, σ. 25. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2000/    /ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (βλ. σ.       της παρούσας Επίσηµης
Εφηµερίδας).

2 ΕΕ L 143, 27.6.1995, σ. 70.
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(5) Για τη συνεπέστερη τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης, τα κράτη µέλη και η

Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζουν την καλύτερη ενηµέρωση όλων των κρατών µελών και

της Επιτροπής, ακολουθώντας την κοινή πρακτική και τη λογική ερµηνεία της οδηγίας

95/18/ΕΚ, τα δε πληροφοριακά στοιχεία που παραδίδονται από τα κράτη µέλη και την

Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καλύπτουν και τις εκδιδόµενες άδειες.

(6) Είναι σκόπιµο να διασφαλισθεί ότι οι λαµβάνουσες άδεια σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που

εκτελούν διεθνείς µεταφορές εµπορευµάτων τηρούν τις ισχύουσες σχετικές τελωνειακές και

φορολογικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά την τελωνειακή διαµετακόµιση.

(7) Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, όπως εκτίθενται στο

άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριµένα η θέσπιση ευρέων

αρχών για την παροχή αδειών σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και την αµοιβαία αναγνώριση

των εν λόγω αδειών σε ολόκληρη την Κοινότητα, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από

τα κράτη µέλη, λόγω της προφανώς διεθνούς διάστασης της έκδοσης των εν λόγω αδειών

αλλά µπορούν, δεδοµένων των διεθνικών τους επιπτώσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε

κοινοτικό επίπεδο· η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των

εν λόγω στόχων.

(8) Η οδηγία 95/18/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Η οδηγία 95/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα κριτήρια που ισχύουν για την έκδοση, την ανανέωση ή την

τροποποίηση από κράτος µέλος αδειών που προορίζονται για σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οι

οποίες είναι εγκατεστηµένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν στην Κοινότητα.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας :

(α) επιχειρήσεις που εκτελούν µόνον σιδηροδροµικές υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών σε τοπική

και περιφερειακή αυτόνοµη σιδηροδροµική υποδοµή,

(β) σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εκτελούν µόνον αστικές ή προαστιακές υπηρεσίες

µεταφοράς επιβατών,

(γ) σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων περιορίζεται στην παροχή

περιφερειακών υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών φορτίου, οι οποίες δεν υπάγονται στο

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ,

(δ) επιχειρήσεις που εκτελούν µόνον µεταφορές φορτίου σε σιδηροδροµική υποδοµή που ανήκει

σε ιδιώτες και υπάρχει για να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον κύριο της υποδοµής για

τις δικές του µεταφορές φορτίου.

3. Οι επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών κλειστής

διαδροµής για οδικά οχήµατα µέσω της Σήραγγας υπό τη Μάγχη, εξαιρούνται από το πεδίο

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.".
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2. Στο άρθρο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"(α) "σιδηροδροµική επιχείρηση" : κάθε δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η κύρια δραστηριότητα

της οποίας συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών σιδηροδροµικής µεταφοράς εµπορευµάτων

και/ή επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την

έλξη· στον ορισµό υπάγονται και οι επιχειρήσεις που παρέχουν µόνον έλξη·".

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 3

Κάθε κράτος µέλος ορίζει το φορέα που είναι αρµόδιος για την έκδοση αδειών και για την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Το έργο της έκδοσης αδειών

διεκπεραιώνεται από φορέα που δεν παρέχει ο ίδιος υπηρεσίες σιδηροδροµικής µεταφοράς και είναι

ανεξάρτητος από φορείς ή επιχειρήσεις αυτού του είδους.".

4. Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

"5. Η άδεια ισχύει στο σύνολο του κοινοτικού εδάφους.".
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5. Στο άρθρο 6, η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"- δεν έχει/ουν καταδικαστεί για σοβαρές ή κατ' εξακολούθησιν παραβάσεις υποχρεώσεων που

απορρέουν από την κοινωνική ή εργατική νοµοθεσία, περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεων

δυνάµει της νοµοθεσίας περί προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων,

καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την τελωνειακή νοµοθεσία, στην

περίπτωση εταιρείας η οποία σκοπεύει να εκτελέσει διασυνοριακές εµπορευµατικές

µεταφορές που υπόκεινται σε τελωνειακές διαδικασίες.".

6. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

"8. Όταν ο φορέας έκδοσης των αδειών εκδίδει, αναστέλλει, ανακαλεί ή τροποποιεί µιαν άδεια,

το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Η Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως

τα άλλα κράτη µέλη.".

7. Τα άρθρα 12 και 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο :

"Άρθρο 12

Πέραν των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, η σιδηροδροµική επιχείρηση πρέπει επίσης να

συµµορφώνεται µε τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες συµβιβάζονται

προς το κοινοτικό δίκαιο, και εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις, ιδίως όσον αφορά :

(α) τις ειδικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τις σιδηροδροµικές υπηρεσίες,

(β) τις απαιτήσεις ασφαλείας για το προσωπικό, το τροχαίο υλικό και την εσωτερική οργάνωση

της επιχείρησης,
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(γ) τις διατάξεις που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, τις κοινωνικές συνθήκες και τα

δικαιώµατα των εργαζοµένων και των καταναλωτών,

(δ) τις απαιτήσεις που εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις του αντίστοιχου σιδηροδροµικού

τοµέα και των οποίων σκοπός είναι να προσφέρουν οφέλη ή προστασία στους καταναλωτές.

Άρθρο 13

Οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις πρέπει να συµµορφώνονται µε τις εφαρµοστέες συµφωνίες περί

διεθνών σιδηροδροµικών µεταφορών που ισχύουν στα κράτη µέλη όπου λειτουργούν. Επίσης,

πρέπει να τηρούν τις οικείες τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις.".

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία µέχρι τις ............... ∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής, καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ                            , στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Ι. EIΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 30 Σεπτεµβρίου 1998, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο µια πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ σχετικά

µε την παροχή αδειών σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις.1 Η πρόταση αυτή βασιζόταν στο

άρθρο 75 της Συνθήκης ΕΚ (το οποίο κατόπιν τροποποίησης έγινε άρθρο 71 ΕΚ).

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των

Περιφερειών γνωµοδότησαν αντιστοίχως στις 10 Μαρτίου 2, 26 Μαΐου 3 και 18 Νοεµβρίου

1999 4.

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ την 1η Μαΐου 1999, το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη γνώµη του στις 16 Σεπτεµβρίου 1999.

3. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο την τροποποιηµένη

πρότασή της 5 στις 29 Νοεµβρίου 1999. Η πρόταση αυτή βασίζεται στο άρθρο 71 ΕΚ.

4. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 ΕΚ στις 28 Μαρτίου

2000.

                                               
1 ΕΕ C 321 της 20.10.98, σ. 8.
2 ΕΕ C 175 της 21.6.99, σ. 115.
3 ΕΕ C 209 της 22.7.99, σ. 22.
4 δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.
5 δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα.



5387/1/00 REV 1 ADD 1 ∆Μ/ιβ 3
DG D II   EL

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η οδηγία αυτή εγγράφεται στο πλαίσιο µιας δέσµης νοµοθετικών µέτρων που έχει ως στόχο την

αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων. Αποβλέπει κυρίως στην αντιστροφή της τάσης

παρακµής που γνωρίζουν οι σιδηροδροµικές µεταφορές, ειδικότερα στον τοµέα των φορτίων, µε τη

δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη ενός συστήµατος δυναµικού, ανταγωνιστικού

και προσανατολισµένου στις ανάγκες της πελατείας.

Η αναζωογόνηση των σιδηροδρόµων είναι απαραίτητη δεδοµένης της συµφόρησης πλέον των

οδικών υποδοµών, πράγµα που συνεπιφέρει προβλήµατα ασφάλειας και περιβάλλοντος. Εάν

επιθυµούµε η οδική κυκλοφορία να µην περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο σε µερικά χρόνια, είναι

απαραίτητο να υπάρξει µια ορθολογικότερη χρήση των σιδηροδρόµων. Πρέπει λοιπόν να

βελτιωθούν οι όροι ανταγωνισµού των σιδηροδρόµων έναντι των λοιπών µεταφορικών µέσων.

Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα οδηγία στοχεύει στη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της

ισχύουσας οδηγίας σχετικά µε τις άδειες των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων που είναι

εγκατεστηµένες στην Κοινότητα. Οι άδειες αυτές θα εκδίδονται του λοιπού από το κράτος µέλος

στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση αλλά θα ισχύουν για όλη την Κοινότητα. ∆ηλαδή, ένα

κοινό καθεστώς παροχής αδειών θα εξασφαλίζει την ίση µεταχείριση των επιχειρήσεων, άνευ

διακρίσεων. Με τον τρόπο αυτό, όλες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις θα µπορούν να

εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες πρόσβασης σε νέες αγορές, βάσει ενός οµοιόµορφου και άνευ

διακρίσεων συστήµατος χάρις στο οποίο θα περιοριστεί ο κίνδυνος να καθίστανται οι ίδιες οι

άδειες εµπόδιο στην είσοδο στην αγορά.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

∆εδοµένου ότι το κείµενο αναδιατυπώθηκε κατά τη συζήτηση, η κοινή θέση διαφέρει από την

πρόταση και από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής σε ορισµένα σηµεία :

− στο άρθρο 1, παράγραφος 2, το Συµβούλιο έκρινε επιθυµητό να προβλεφθεί ότι οι εξαιρέσεις

από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας θα έχουν προαιρετικό χαρακτήρα για τα κράτη µέλη.

∆ηλαδή, τα κράτη µέλη που το επιθυµούν θα µπορούν να καταρτίζουν ένα µόνο υπόδειγµα

αδειών που προορίζονται για τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις τις εγκατεστηµένες στο έδαφός

τους,
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− στο άρθρο 1, παράγραφος 3, εξαιρέθηκε από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας η παροχή

υπηρεσιών κλειστής διαδροµής για οδικά οχήµατα µέσω της σήραγγας της Μάγχης, για τους

ίδιους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της κοινής θέσης σχετικά µε την τροποποίηση

της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ,

− στο άρθρο 2, σηµείο α), ο ορισµός της σιδηροδροµικής επιχείρησης τροποποιήθηκε ελαφρώς

προκειµένου να ευθυγραµµιστεί µε τον νέο ορισµό που ενέκρινε το Συµβούλιο στην κοινή

του θέση σχετικά µε την πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ·

συγκεκριµένα, προστέθηκε µια πρόταση ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που

παρέχουν µόνο έλξη,

− η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της πρότασης ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση ως νέα

παράγραφος 5 του άρθρου 4, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο έκρινε ότι η σωστή θέση της

διάταξης αυτής είναι στο πλαίσιο των προϋποθέσεων απόκτησης αδείας,

− στο άρθρο 6, τέταρτη περίπτωση, και στο άρθρο 13, το Συµβούλιο τροποποίησε ελαφρώς την

οδηγία 95/18/ΕΚ προκειµένου να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο όριο ασφάλειας για τη

διενέργεια των τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών τις οποίες καλούνται να εκτελούν

οι νέες σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,

− στο άρθρο 11, παράγραφος 8, το Συµβούλιο τροποποίησε την οδηγία 95/18/ΕΚ ώστε να

υποχρεωθεί ο φορέας έκδοσης των αδειών να ενηµερώνει και την Επιτροπή όταν εκδίδει µια

νέα άδεια,

− στο άρθρο 12, µε το οποίο καθορίζονται οι απορρέουσες από την εθνική νοµοθεσία

απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να τηρεί η σιδηροδροµική επιχείρηση, το Συµβούλιο έκρινε

σκόπιµο να προσθέσει µια αναφορά στις απαιτήσεις σκοπός των οποίων είναι να προσφέρουν

οφέλη ή προστασία στους καταναλωτές.
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IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η τροπολογία 1 αποσκοπεί στο να τονιστεί στο άρθρο 8 ότι οι προϋποθέσεις που αφορούν την

επαγγελµατική πείρα δεν πρέπει να επιφέρουν διακρίσεις. Αυτή η αρχή της αποφυγής διακρίσεων,

η οποία αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου και έχει κατοχυρωθεί τόσο

στη Συνθήκη όσο και µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, ήδη περιέχεται στο άρθρο 12 και για τον

λόγο αυτό το Συµβούλιο δεν έκρινε αναγκαίο να συµπεριληφθεί και στο άρθρο 8, ακριβώς όπως

δεν περιλαµβάνεται ρητά και στα άρθρο 6, 7 και 9 της οδηγίας.

Η τροπολογία 2 δεν έγινε δεκτή από το Συµβούλιο. Η τροπολογία αυτή αποσκοπούσε στο να

συνδεθεί, στην περίπτωση των εµπορευµατικών υπηρεσιών, η κάλυψη της αστικής ευθύνης της

σιδηροδροµικής επιχείρησης σε περίπτωση δυστυχήµατος αφενός µε την προϋπόθεση ότι τα τέλη

αντικατοπτρίζουν τη θέληση πληρωµής ποσού µεγαλύτερου από το κόστος και αφετέρου µε την

προϋπόθεση ότι οι ρυθµιστικοί φορείς παρέχουν εχέγγυα µη επιβολής υπερβολικών χρεών. Το

Συµβούλιο έκρινε, όπως και η Επιτροπή, ότι όλες οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις οφείλουν να

έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης τους και ότι η κάλυψη αυτή δεν µπορεί να

συνδέεται µε την αποδοχή εκ µέρους των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων της καταβολής ποσού

µεγαλύτερου από το κόστος. Η προστασία όλων των ενεχόµενων τρίτων σε δυστυχήµατα ή

ατυχήµατα πρέπει όντως να είναι εξασφαλισµένη.

_____________________
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την Κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο

για την έγκριση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Στις 22 Ιουλίου 1998 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση
1
οδηγίας του Συµβουλίου η οποία

τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ σχετικά µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις
2.

Σκοπός της πρότασης ήταν να διευρύνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, προκειµένου να
δηµιουργήσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού για τις ευρωπαϊκές σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής στην ολοµέλειά του της

15ης Σεπτεµβρίου 1999.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις 26Μαΐου 19993.

Στις 25 Νοεµβρίου 19994 η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιηµένη πρόταση µετά από την
πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην συνεδρίασή του της 9ης και 10ης ∆εκεµβρίου 1999, το Συµβούλιο επέτυχε πολιτική
συµφωνία επί της πρότασης ενόψει της έκδοσης της κοινής θέσης.

Στη συνεδρίασή του της 28ης Μαρτίου 2000το Συµβούλιο εξέδωσε Κοινή Θέση.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σηµείωση: Η πρόταση την οποία πραγµατεύεται η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί τµήµα της
αποκαλούµενης "δέσµης υποδοµής" η οποία αποτελείται από πρόταση5 οδηγίας του

Συµβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ για την ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόµων6, από οδηγία του Συµβουλίου η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ σχετικά
µε τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις

7 την οποία πραγµατεύεται η παρούσα ανακοίνωση
και από την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την κατανοµή της µεταφορικής ικανότητας

της σιδηροδροµικής υποδοµής και την χρέωση της χρήσης της σιδηροδροµικής υποδοµής και
την πιστοποίηση της ασφάλειας.

Η Επιτροπή εκτιµά ότι δεδοµένου ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν εκτεταµένα δικαιώµατα
πρόσβασης πέραν των απαιτήσεων του άρθρου 10 της Οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, είναι αναγκαίο
να διασφαλιστεί η δίκαιη, διαφανής και αµερόληπτη µεταχείριση όλων των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων που ενδεχοµένως δραστηριοποιούνται στην συγκεκριµένη αγορά,
επεκτείνοντας τις αρχές χορήγησης αδειών σε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις. Ένα
τέτοιο βήµα είναι επίσης αναγκαίο προκειµένου να επιτευχθούν οι "ισότιµοι όροι

ανταγωνισµού".

1 COM(1998) 480τελικό, της 22.7.1998.
2

ΕΕ L 143,της 27.6.1995,σ. 70.
3

ΕΕ C 209,της 22.7.1999,σ. 22.
4 COM (1999) 616τελικό, της 25.11.1999.
5 COM (1998) 480τελικό, της 22.7.1998.
6

Οδηγία του Συµβουλίου 91/440/ΕΟΚ της 29ης Ιουλίου 1991,ΕΕ L 237,της 24.8.1991,σ. 25.
7

ΕΕ L 143, 27.6.1995σ. 70.



3

Η τροποποιηµένη οδηγία θα εφαρµοστεί συνεπώς σε όλες τις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις,
στο βαθµό που αυτές δεν περιορίζονται σε µεταφορές καθαρά τοπικού χαρακτήρα, είτε λόγω
του σχεδιασµού του δικτύου που χρησιµοποιούν, είτε λόγω των οικονοµικών τους
προθέσεων.

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το Συµβούλιο τροποποίησε το κείµενο εισάγοντας την έννοια των ‘σχετικών τελωνειακών
και φορολογικών διατάξεων’ και ιδίως την έννοια ‘διέλευση τελωνείων’ 8 . Οι τροποποιήσεις
αυτές υπενθυµίζουν την υποχρέωση που υπέχουν οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, οι οποίες
παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες εµπορευµατικών µεταφορών, να συµµορφούνται προς τις

σχετικές τελωνειακές και φορολογικές διατάξεις, που αποτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο της
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

3.1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή δεν αντιτίθεται στις εν λόγω προσθήκες και τις θεωρεί χρήσιµες τροπολογίες.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή έλαβε όσο το δυνατό περισσότερο υπόψη της τις απόψεις του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου που εκφράστηκαν σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόµενη την τροπολογία που
προτάθηκε σε σχέση µε το άρθρο 8 (προσθήκη της έννοιας της µη διάκρισης) ως προς τη
σηµασία της.

Η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι ο συνολικός συµβιβασµός που επετεύχθη από το Συµβούλιο

µετά από εντατικές διαβουλεύσεις και προσπάθειες κατά τη διάρκεια τριών προεδριών
αποτελεί ισορροπηµένο βήµα προόδου της σιδηροδροµικής πολιτικής, το οποίο θα συµβάλει
στην αειφόρο ανάπτυξη του εν λόγω τρόπου µεταφοράς.

Η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι η εν λόγω δεύτερη µεταρρυθµιστική φάση του νοµικού

πλαισίου των υπηρεσιών σιδηροδροµικών µεταφορών αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την
κατεύθυνση της δηµιουργίας "ισότιµων όρων ανταγωνισµού" για όλες τις σιδηροδροµικές

επιχειρήσεις και συνεπώς εκδίδει θετική γνώµη.

8
Βλ.αιτιολογική σκέψη 6, άρθρο 6 τέταρτο εδάφιο και άρθρο 13.


